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چکیده
شواهد تاریخی گویای این است که در ایران توجه به علم و فنّاوری برای توسعۀ کشور از حدود 222
سال پیش و از اوایل سده سیزدهم خورشیدی آغاز شده است .در این مقاله با مطالعه و بررسی اسناد
و منابع تاریخی ،به مرور مهمترین اقدامهای دولت در حووزههوای آمووزش عموومی ،آمووزش عوالی،
پژوهش و فنّاوری و نقد آنها در سه دوره تاریخی قاجار (از زمان صودار عاوام میورزاپ ،پهلووی و
جمهوری اسلامی پرداخته میشود .شکلگیری مدارم جدید به جای مکتبخانهها ،تصوویب قوانون
الزامی شدن آموزش عمومی ،تأسیس دانشگاهها ،رشد جهشی میزان باسوادی ،رشود کمّوی و کی وی
آموزش عالی ،افزایش میزان انتشارا علمی و توسعه فنّاوری در حوزههای راهاوردی ماننود فنّواوری
موشکی و فنّاوری هستهای مهمترین رویدادهای سیاستی حوزه علم و فنّاوری طی دو سده اخیور در
ایران است .همچنین وابستگی به کشورهای خارجی به ویژه در دوران قاجار و پهلوی ،تسلط دیووان-
سالاری در حوزه علم و فنّاوری و تحریمهای بینالمللی مهمترین مسوالل سیاسوتی در حووزه علوم و
فنّاوری است که کشور با آن روبرو بوده است .با این حال ،پس از پیروزی انقلاب اسولامی و بوه رغوم
وجود موانع خارجی به ویژه جنگ تحمیلی و تحریمهای بوینالمللوی ،دسوتاوردهای گسوتردهای در
حوزه علم و فنّاوری کسب شده است.
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مقدمه

توسعه سریع صنعت و اقتصاد متأثر از کاربرد علم و فنّاوری در آن از اواخر سده هجدهم میلـادی
و اوایل سده نوزدهم میلادی ،نخست در انگلستان و سپس در سراسـر اروپـا بـه وقـوو پیوسـت ،ایـ
موضوو تحت عنوان انقلاب صنعتی از آن یـاد مـیشـود (.)Oxford, 2017; Britannica, 2017
شواهد تاریخی نشان میدهد سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران نیز از اوایل دوره قاجار و در سده
سیزدهم خورشیدی آغاز شده است (قاضینوری و قاضینوری .)1383 ،ای موضـوو در دوره پهلـوی
هم دنبال شد ،لیک نه به صورت فرایندی مستمر ،مدوّن و به ویژه مستقل؛ بلکه به صورت ضمنی و
نوعاً توأم با واردات تجهیزات فنّاورانه از خارج کشـور و کـاربرد آن در صـنعت .پـس از وقـوو انقلـاب
اسلامی در اواخر دهه  1310خورشیدی ،نظامی جدید مبتنی بـر آمـوزههـای اسـلام در کشـور شـکل
گرفت .تحقق کشوری آزاد ،پیشرفته و مرفّه ،و ذیل آرمانها و ارزشهای اسـلامی ،مسـتلزم اسـتقلال
کشور از قدتهای جهانی است ،دستیابی به استقلال نیز مستلزم پیشرفت و توسعه کشور به ویژه در
حوزه اقتصادی است .بررسی روند تحول جوامع و نیز توسعه آنها نشان میدهد که علم و فنّاوری به
عنوان متغیری کلیدی و محوری ،علاوه بر اینکه خود حاصل توسـعه جوامـع اسـت ،عامـل اصـلی در
پیشرفت و توسعه بهشمار میرود (صنیع اجلال .)1381 ،پس از انقلاب اسلامی ،جمهوری اسلامی ایران
از اوایل دهه  1880با تمرکز بر فنّاوریهای پیشرفته ،توسعه صـادرات و نـوآوری و گسـترش صـنایع
دانشبر به ویژه هوافضا ،فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ،فنّاوری نانو و فنّاوری زیستی ،سیاستهای علم
و فنّاوری را در سطح ملی به صورت جدّی پیگرفت .گسترش آموزش چه در وجه عمومی و چه عالی
و رشد میزان انتشارات علمی از دهه 1880؛ توسعه پژوهش و فنّاوریهای نوظهـور از دهـه 2000؛ و
گذار به نوآوری و اقتصاد دانشبنیان از دهه  ،2010سه موج اصلی در سیاستهای علم و فنّـاوری در
ایران طی سه دهه اخیر است (.)UNCTAD, 2016
ای پژوهش ،به دنبال مطالعه رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی دو سده اخیر اسـت .بـدی
منظور ابتدا تحولات رویدادهای علم و فنّاوری از اوایل سده سیزدهم هجـری شمسـی ،شـامل دوران
ولایت عهدی عباس میرزا ،ولایت عهدی امیرکبیر و نیز دوران پسا امیرکبیر در حکومت قاجار بررسـی
میشود .سپس اهم رویدادهای علم و فنّاوری در سده چهاردهم ،دوران پهلـوی اول و دوران پهلـوی
دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در نهایت رویدادهای علم و فنّاوری در دوران جمهوری اسـلامی
بررسی و تحلیل میشود .بدی ترتیـ ایـ پـژوهش ،پژوهشـی تـاریخی اسـت و هـد اصـلی آن
«بررسی و مطالعه رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی دو سده اخیر» است .هد اصلی پـژوهش
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تاریخی ،کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده است (دلاور.)1387 ،
پرسش اصلی عبارت است از« :رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی  200سال اخیر چـه بـوده
است؟» برای پاسخ به ای پرسش ،سه پرسش فرعی تدوی شد« :اهـم رویـدادها در حـوزه آمـوزش
عمومی در ایران طی  200سال اخیر چه بوده است؟»؛ «اهم رویدادها در حوزه آموزش عالی در ایران
طی  200سال اخیر چه بوده است؟»؛ «اهم رویدادها در حوزه فنّاوری در ایران طی دو سده اخیر چـه
بوده است؟» از آنجا که پژوهش مستقلی در قال مقاله یا کتاب در ای زمینـه انجـام نشـده ،لـذا بـا
مراجعه به کتابهای تاریخی که به مطالعه ای بازه زمانی پرداختهاند و جستجوی کلیدواژههایی مانند
«آموزش عمـومی»« ،آمـوزش عـالی»« ،مدرسـه»« ،دانشـگاه»« ،علـم»« ،فنّـاوری»« ،نـوآوری»،
«صنعت»« ،اقتصاد» و  ...تلاش شد تا به استخراج رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی  200سـال
اخیر اقدام شود.
 .1رویدادهای ایران در حوزه آموزش عمومی
 .1-1دوره قاجار

میرزا محمد تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر ( 1230 - 1191هجری شمسی) صدراعظم ایـران
در زمان حکومت ناصرالدی شاه قاجار طی سالهای  1227تا  1230هجری شمسـی بـود .او سـنت
دیوانی ،دانش و باورهای فرهنگ ایرانی را توأم با تجربههای حاصل از مأموریتهای خارجی ،مبنـای
صدارت خود قرار داد .امیرکبیر توجه ویژهای به رشد علم داشت و مجموعهای از سیاستها و تدابیر را
در ای زمینه به کار بست (آدمیت1331 ،؛ هاشمی رفسنجانی1373 ،؛ قیومی ابرقـویی .)1380 ،یکـی
از مهمتری اقدامات امیرکبیر در سیاستگذاری علم ،تأسیس دارالفنون بود .هد امیرکبیر از تأسیس
دارالفنون آموزش تمام فنون جدیدی بود که ایرانیان از آن سررشتهای نداشتند .بدی منظـور او هـم-
زمان با ساخت بنای دارالفنون ،فرد معتمدی را عازم اتریش میکند تا استادان خبره را در فنون جدید
به ایـران بیـاورد (هاشـمی رفسـنجانی .)1373 ،بـیطرفـی دولـت اتـریش در ایـران؛ آوازه آنهـا در
دستاوردهای علمی ،فنی و نظامی؛ و کاست از فشار دولتهای انگلیس و روسـیه در جـذب اسـتادان
اتریشی بیتأثیر نبوده است (رینگر1391 ،؛ آدمیت1331 ،؛ هوشـنگ مهـدوی .)1311 ،بـدی ترتیـ
دارالفنون در سال  1230هجری شمسی ،سه سال پس از تأسیس دارالفنون استانبول و  20سال پیش
از تأسیس دارالفنون توکیو آغاز بهکار کرد (محبوبی اردکانی .)1370 ،راهاندازی دارالفنـون بـه عنـوان
نخستی مؤسسه آموزشی به سبک اروپایی که دولت پشتیبان آن بود ،نشانگر درک فزاینـده نیـاز بـه
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اصلاح آموزشی در انجام اصلاحات گسترده و نشانه جهش کمّی و کیفی در حوزه آمـوزش بـه سـبک
اروپایی در ایران بود (رینگر .)1391 ،تعداد دانشآموزان دارالفنون در نخستی سـال فعالیـت بـه 111
نفر رسید که در رشتههای مهندسی ،توپخانه ،پیاده و سواره نظام ،طـ و جراحـی ،فیزیـک ،شـیمی،
داروسازی و معدنشناسی تحصیل میکردند (آدمیت.)1331 ،
آرمان پیشرفت و آموزش نخبگان بـا برافتـادن امیرکبیـر و آغـاز صـدارت میـرزا آقاخـان نـوری
(اعتمادالدوله) با موانع زیادی روبرو شد .ناصرالدی شاه که در سال  1237هجری شمسی با بحـران-
های متعدد و بیکفایتی دولت آقاخان در رفع مسائل داخلی و خارجی روبرو بود ،تحت تأثیر رسالهها و
سخنان نخبگان تحصیلکرده و تازه از فرنگ برگشته مانند میرزا ملکمخان و اعتضادالسلطنه ،مجـدداً
به انجام اصلاحات علاقهمند شد .میرزا ملکمخان در رساله «دفتر تنظیمات» (کتابچه غیبـی) کـه بـی
سالهای  1237تا  1238هجری شمسی و در سنی  21تا  29سالگی نوشته اسـت ،نخسـتی طـرح
جامع تعلیم و تربیت ایران را با پیشبینی مؤسسههـای آموزشـی رسـمی و غیررسـمی در سـه سـطح
مدارس ابتدایی (تربیه)؛ متوسط (فضیله) و عالی (عالیه) ذیل وزارت مستقل به نام وزارت معـار  ،کـه
تا آن زمان تشکیل نشده بود ،تحت عنوان «قانون تعلّم ملی» به ناصرالدی شاه پیشنهاد کـرد .بـدی
ترتی ای نخستی پیشنهاد اساسـی بـه منظـور ایجـاد و توسـعه آمـوزش همگـانی در ایـران بـود.
اعتضادالسلطنه در سال  1231هجری شمسی با حکم ناصـرالدی شـاه بـه عنـوان رئـیس دارالفنـون
منصوب شد .یک سال بعد ،در سال  1237هجری شمسـی ،بـا تأسـیس «وزارت علـوم» بـه عنـوان
نخستی وزیر علوم ایران نیز منصوب شد .اعتضادالسلطنه تا پایـان عمـر خـود ،سـال  1218هجـری
شمسی ،ای دو سمَت را بر عهده داشت .او در مقام وزارت علوم دستور گـردآوری نامـه دانشـوران را
داد .درباره موسیقی ،جغرافی و فیزیک رسالههایی نوشت .هـمچنـی دسـتور داد کتـاب «آثارالباقیـه»
ابوریحان بیرونی را به فارسی ترجمه کنند .پیگیریهای او موج شد استادان خارجی دارالفنـون هـر
سال یک کتاب بنویسند و مترجمان ایرانی آن کتابها را به فارسی ترجمـه کننـد تـا مشـکل تـأمی
کتابهای درسی برای دارالفنون حل شود .اعتضادالسلطنه در سال  1212شمسی کتابخانه دارالفنـون
را تأسیس کرد .همچنی تلاش کرد معلمان جدیدی را از خـارج کشـور بـرای تـدریس و پـژوهش در
دارالفنون جذب کند؛ ضم اینکه از طریق نگارش مقالاتی در روزنامه وقایع اتفاقیه به تـروی علـم و
عمومیسازی مفاهیم علمی همت گماشت (خرمرویی.)1381 ،
پس از ناصرالدی شاه ،فرزندش مظفرالدی شاه با تشویق امی الدولـه ایـده آمـوزش همگـانی و
تأسیس مدارس ملی را که سالها توسط اندیشمندان پیگیری میشـد ،تأییـد و حمایـت کـرد .بـدی
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ترتی نخستی دبستان به سبک جدید با تأیید مظفرالدی شاه به دست امی الدوله ،با مدیریت میـرزا
حس رشدیه در سال  1271هجری شمسی در تهران تأسیس شد .در همـی سـال انجمـ معـار ،
متشکل از تعدادی از فعالان نظام نوی تعلیم و تربیت نیز در ایران تشکیل گردید (خرمرویـی.)1381 ،
اندکی پس از گشایش مدرسه رشدیه ،مدرسه علمیه در سال  1277هجری شمسی در تهران و در دو
بخش ابتدایی و متوسطه تأسیس شد .تحصیل در مدرسه علمیه در بخش ابتدایی شامل چهار سـال و
در بخش متوسطه شامل سه سال بود (رینگر .)1391 ،تأسیس نخسـتی مدرسـه بـا حمایـت دولـت،
اولی اقدامی بود که حکومت به منظور آموزش همگانی مردم در ایـران برداشـت و سـرآغاز تأسـیس
مدارس دیگر با نامهای مرتبط با آرمان پیشرفت مانند ادب ،ترقّی ،دانش ،فرهنگ ،لقمانیـه ،کمـال و
خرد شد (خرمرویی.)1381 ،
با پیروزی انقلاب مشـروطیت ،قـانون اساسـی جدیـد بـه امضـای مظفرالـدی شـاه و ولیعهـد او
محمدعلی شاه رسید ،البته چند روز پس از امضـای آن ،مظفرالـدی شـاه درگذشـت .در سـال 1291
شمسی «متمم قانون اساسی» به تصوی نمایندگان مجلس و تأیید محمدعلی شاه رسـید .در اصـول
هجدهم و نوزدهم ای متمم چنی بیان شده بود« :تحصیل و تعلیم علوم و معار و صنایع آزاد است
مگر آنچه شرعاً ممنوو باشد» و «تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتـی و تحصـیل اجبـاری بایـد
مطابق قانون وزارت علوم و معار مقرر شود و تمام مدارس و مکاتـ بایـد تحـت ریاسـت عالیـه و
مراقبت وزارت علوم و معار باشـد» (بـراون .)1390 ،بـا برکنـاری محمـدعلی شـاه در سـال 1299
هجری شمسی توسط مجلس عالی ،فرزندش احمدشاه به سلطنت رسید .در ای میان در سـال 1280
شمسی بر اساس قانون اساسی ایران ،تعلیمات ابتدایی برای تمام ایرانیان اجباری شـد؛ بـدی ترتیـ
هر شهروند ایرانی مکلف شد فرزند خود را از س هفت سالگی به تحصـیل در دوره ابتـدایی بگمـارد
(خرمرویی .)1381 ،در سال  1300شمسی قانون شورای عالی معار به تصوی مجلس رسـید و بـه
موج آن کلیه امور اجرایی مدارس مانند برگزاری امتحانات و تهیه برنامـههـای درسـی ،آموزشـی و
تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی معلمان به شورای عالی معار واگذار شد .یکی از وظایف شـورای
عالی معار بررسی و رسیدگی به موقوفات مذهبی و نظارت بر نحوه اسـتفاده از عوایـد آنهـا بـرای
تأسیس مدارس دولتی بود (همراز.)1371 ،
 .0-1دوره پهلوی

رضاشاه پهلوی در سال  1301شمسی ،به تخت سلطنت نشست و سلسله پهلوی را آغاز کـرد .در
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همی سال دولت بر آن شد تا تعلیمات اجباری عمومی را در سطح کشور اجرا کند ،بنابرای لایحـهای
تدوی و آن را به مجلس ارائه کرد .همچنی مجلس نیم درصد از عواید حاصل از مالیات اراضی را به
تحصیلات ابتدایی اختصاص داد .پس از آن به توصیه شورای عالی معـار  ،نظـام آموزشـی مـدارس
فرانسه به عنوان الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شد .در ای الگو دانشآموزان باید دو دوره شش سـاله
ابتدایی و دبیرستان را میگذراندند و پس از پایان ای دورهها گواهینامـه پایـان تحصـیلات را از اداره
معار دریافت میکردند .برای تدوی و انتشـار کتـابهـای درسـی نیـز ادارهای بـه نـام «اداره کـل
نگارش» تأسیس شد .با ای حال نظام آموزشی طراحیشده فاقد کارایی بود و نیازهای جامعه ایرانـی
را تأمی نمیکرد .دروس ارائهشده بسیار سنگی و تعداد آن زیاد بـود و دانـشآمـوزان موظـف بودنـد
مطال متعددی را حفظ کنند (همراز .)1371 ،بدی ترتی از سال  1301هجری شمسی به بعد ،نظام
آموزشی رشد چشمگیری کرد و طی آن با ایجاد مدارس جدید ،مکت خانههای قدیمی که تحت نظـر
روحانیان اداره میشد ،تعطیل شد و دانشسراهای مقدماتی در سال  1307هجـری شمسـی تأسـیس
شدند که به تربیت آموزگارن میپرداختند (تکمیل همایون .)1391 ،تا شهریور  1320هجری شمسـی
تعداد دانشسراهای کشور به  31مورد رسید (علم و همکاران.)1383 ،
در دوره پهلوی دوم نظام آموزش عمومی تحولات گستردهای پیدا کـرد .افـزایش سـطح عمـومی
سواد ،با فرستادن مشمولان جـوان تحـت عنـوان «سـپاه دانـش» بـه روسـتاها و سـرمایهگـذاری در
آموزشکدههای فنی و مؤسسات آموزش عالی در ای زمینه تأثیرگذار بـود .بـی سـالهـای  1311تـا
 1311شمسی ،تعداد کل دانشآموزان دوره دبیرستان از  210هزار نفر به  1/1میلیـون نفـر و بـا فـرا
رسیدن سال  1317هجری شمسی تعداد دانشآموزان دوره دبیرستان به حدود  2/3میلیون نفر رسید.
همچنی تعداد دانشآموزان ثبتنام شده در دوره ابتدایی ،به ویژه با توجه به نقش سپاه دانش ،از 3/2
میلیون نفر در سال  1312به  1/9میلیون نفر در سال  1317شمسی رسید .کاتوزیان ( )1373در نقـد
سیاستهای آموزشی دوره پهلوی دوم موارد ذیل را بیان میکند:
الف) در زمانی که درصد قابل ملاحظهای از جمعیت کشور بیسواد بـود ،بخـش قابـل تـوجهی از
بودجه آموزشی صر شبکههای آموزشی پرهزینه شد .تا سال  1317شمسی و بـهرغـم وجـود سـپاه
دانش ،حدود  11درصد از کل جمعیت و  90درصد از جمعیت روستایی بالای شش سال ،هنوز بیسواد
بودند؛
ب) بخش زیادی از بودجه آموزش در نواحی شهری و به ویژه شـهرهای بـزرص صـر شـد .در
سال  1312شمسی با انفجار درآمد نفت ،دولت تحصیل در مدارس ابتدایی و متوسطه ،حتـی مـدارس
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خصوصی را رایگان کرد .اما ای افزایش قابل ملاحظه بودجه آموزش بر تعداد مدارس ،شـاگردان و ...
نیفزود بلکه تنها کمک خرج دیگری برای خانوادههای مرفّه بود؛
ج) بــا افــزایش ناگهــانی تعــداد مــدارس ،شــاگردان و مؤسســات آمــوزش عــالی و دانشــجویان،
محدودیتهای جدی به ویژه در کادر آموزشی به وجود آمد .در نتیجه سطح آموزش پایی آمد.
 .3-1دوره جمهوری اسلامی

نارضایتی عمومی و قرارگرفت ملت در برابر حکومت پهلوی ،بـه تـدری زمینـه شـکلگیـری انقلـاب
اسلامی ایران را فراهم کرد .بدی ترتی انقلاب اسلامی ایران در  22بهمـ سـال  1317شمسـی بـه
پیروزی رسید (کاتوزیان .)1399 ،به لحاظ وضعیت آموزشـی تحولـات گسـتردهای در دوره جمهـوری
اسلامی رخ داده است .میزان باسوادی در افراد بالای  1سال که در سال  1311هجری شمسی حـدود
 17/1درصد بوده (رزاقی ،)1371 ،در سال  1381هجری شمسی به حدود ( 97/1مرکـز آمـار ایـران،
 )1381رسیده است؛ البته سازمان نهضت سوادآموزی میزان باسوادی را در ایران در سال  81برابر بـا
 81/7درصد اعلام کرده است (ایسنا .)1381 ،سازمان نهضت سوادآموزی در ارتقای باسـوادی در دوره
جمهوری اسلامی ایران نقش تأثیرگذاری داشته است .پس از پیروزی انقلـاب اسـلامی در ایـران و بـا
توجه به اهمیت و ضرورت سوادآموزی ،به فرمان امام خمینی در دی سال  1319شمسی ،سـازمان
نهضت سوادآموزی با هد از بی بردن بیسوادی در کشور تأسیس شد (کـاظمی و بزرگـی1397 ،؛
سازمان نهضت سوادآموزی.)1381 ،
بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه تغییر نظـام آموزشـی و تربیـت معلـم تصـمیمات
مهمی اتخاذ گردید  .در سال  1319هجری شمسی اساسنامه جدیـد مراکـز تربیـت معلـم تهیـه و در
غیاب شورای عالی آموزش و پرورش به تأیید شهید رجایی وزیر وقت آمـوزش و پـرورش رسـید .بـر
اساس ای اساسنامه ،مراکز تربیت معلم به منظور تربیـت و تـأمی معلمـان شایسـته بـرای مـدارس
ابتدایی و راهنمایی در سطح کشور تأسیس شدند (دانشگاه فرهنگیان .)1381 ،در سال  1391شمسی،
اساسنامه جدید مراکز تربیت معلم به تصوی وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری رسـید و در تیـر سـال
 1392هجری شمسی به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید .براساس ای اساسنامه مهمتری هد
مراکز تربیت معلم عبارت اسـت از :تـأمی و تربیـت بخشـی از نیـروی مـورد نیـاز وزارت آمـوزش و
پرورش .در سال  1391هجری شمسی مجتمع آمـوزش عـالی پیـامبر اعظـم تأسـیس شـد .مجتمـع
آموزش عالی پیامبر اعظم به تجمیع مراکز تربیت معلم ،آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفـهای
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اقدام کرد .مراکز آموزشی یاد شده از اردیبهشت سال 1380هجری شمسی با کلیـه امکانـات ،نیـروی
انسانی ،داراییها ،تعهدات و مسؤولیتها به صورت کامل از وزارت آموزش و پرورش منتزو و فعالیـت
آن در قال «دانشگاه فنی و حرفهای» زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری آغاز گردید (دانشگاه
فرهنگیان.)1381 ،
 .0رویدادهای ایران در حوزه آموزش عالی
 .1-0دوره قاجار

در دوره قاجار و پس از تأسیس دارالفنون ،چند مدرسه عالی دیگر نیز در حوزههای مختلف علـوم
و فنون تأسیس شدند (تکمیل همایون :)1391 ،مدرسه علوم سیاسی ،مدرسه فلاحـت ،مدرسـه طـ ،
دارالمعلمی و دارالمعلمات ،مدرسه حقوق ،مدرسه عالی فلاحت ،مدرسـه تجـارت ،دارالمعلمـی عـالی،
مدرسه دامپزشکی .مأموریت اصلی هر کدام تربیت متخصصی در حوزه تخصصی مربوطه بوده است.
لیک میتوان آغاز اقدامات بنیادی در حوزه آموزش عالی را در دوره پهلوی دانست.
 .0-0دوره پهلوی

در اواخر سال  1313شمسی با تصوی قانون تأسیس دانشگاه ،بنای دانشگاه تهران نهـاده شـد و
تمامی مدارس عالی و دانشکدههای تأسیسشده تا آن زمان را در برگرفت (سینایی .)1391 ،در قانون
تأسیس دانشگاه تهران ،مصوّب سال  ،1312مجلس شورای ملی به وزارت معار اجازه داد مؤسسـه-
ای به نام «دانشگاه» را برای تعلیم علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در تهران تأسیس نمایـد .دانشـگاه
دارای شعبی است که هر یک از آنها« ،دانشکده» نامیده میشود .شش دانشکده دانشگاه تهـران در
آغاز کار عبارت است از (حکمت :)1378 ،دانشکده علوم معقول و منقـول؛ دانشـکده علـوم طبیعـی و
ریاضی؛ دانشکده ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی؛ دانشکده ط و شع و فروو آن؛ دانشکده حقوق و
علوم سیاسی؛ دانشکده فنی و علوم مهندسی.
نخستی رئیس دانشگاه تهران ،علیاصغر حکمـت ،وزیـر معـار  ،بـود (حکمـت .)1378 ،تعـداد
دانشجویان ای دانشگاه از  991نفر در سال  1313به بـیش از  3300نفـر در  11دانشـکده در سـال
 1320رسید (سینایی .)1391 ،پس از آن که «طرح تأسیس دانشـگاه تهـران» بـه تصـوی رسـید و
دانشکده های موجود فعالیت آموزشی خود را دنبال کردند ،ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در
شعبههای دیگر نیز آشکار شد .بدی ترتی علاوه بر وزارت معار  ،سازمانهای دولتـی دیگـر مراکـز
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تحصیلات عالی اختصاصی به منظور ارائه آموزشهای تخصصی تأسیس کردند .بـه تـدری برخـی از
ای مراکز به دانشگاه تهران پیوسته و در شمار دانشکدههای آن قرار گرفتنـد و تعـدادی دیگـر رونـد
تکمیلی خود را طی کردنـد (احیـایی .)1377 ،در سـال  1311هجـری شمسـی نخسـتوزیـر وقـت،
محمدعلی فروغی ،مأمور شد مقدمات تأسیس فرهنگستان زبان فارسی را فراهم کند .بدی ترتی در
خرداد  1311هجری شمسی نخستی جلسه رسمی فرهنگسـتان زبـان فارسـی برگـزار شـد (همـراز،
.)1371
در سال  1329شمسی «قانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها» در مجلـس تصـوی شـد .بـر
اساس ای قانون «وزارت فرهنگ» مجاز شد دانشگاه تبریـز را کـه در سـال  1327هجـری شمسـی
تأسیس شده بود ،تکمیل کند و همچنی در شهرستانهای مشهد ،اصفهان ،شـیراز و هـر شهرسـتان
دیگر که لازم بداند به تدری به تأسیس دانشگاه اقدام کند .بر اساس ای قانون وزارت فرهنگ مکلف
شد در اجرای ای قانون ،تأسیس دانشکده پزشکی و کشـاورزی را در اسـتانهـا مقـدم بـدارد (مرکـز
پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .)1381 ،بدی ترتی در سـال  1311شمسـی ،در مجمـوو 207
مرکز آموزش عالی شامل  12دانشگاه 90 ،مؤسسه آموزش عالی در سطح کارشناسـی و بالـاتر و 111
مؤسسه آموزش عالی در سطح کاردانی به فعالیت مشغول بودند .همچنی حـدود  111هـزار دانشـجو
مشتمل بر حدود  11300دانشجو در دانشگاهها ،حـدود  19700نفـر دانشـجو در مؤسسـات آمـوزش
دولتی با وابسته به دولت و  37900دانشجو در سایر مؤسسات آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل
بودهاند (سیما شمسآوری.)1311 ،
رویداد مهم دیگر در دوره پهلوی دوم ،تأسیس «دانشگاه آزاد» و پذیرش  100دانشـجو در سـال
 1311شمسی بود .دو مأموریت مهم دانشگاه آزاد ایران« ،تربیت معلم در رشـتههـای پایـه» و «راه-
اندازی و تروی آموزش از راه دور» بود (باقری و کریما 1382 ،؛ فراستخواه .)1399 ،در دوره پهلوی
بهرغم تلاشهای انجامشده ،در زمینه مشارکت تأثیرگذار بخش غیردولتی و سرمایهگذاری در تأسیس
و اداره مؤسسات آموزش عالی موفقیتی حاصل نشد (باقری و کریما  .)1382 ،در ایـ دوره آمـوزش
عالی وابستگی شدیدی به قدرتهای خارجی داشت و خطمشی عمومی کشور را امریکاییها طراحـی
و تبیی میکردند .فساد مالی بیداد میکرد و خفقان و ترس بر همه جای کشور حـاکم بـود ،چنـدان
که سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در همـه امـور مداخلـه داشـت و بـر کـار چـا ،کتـاب،
نشریات ،ادارات ،دانشگاهها و  ...وارد میشد (فراستخواه .)1382 ،همچنی سهم دانشجویان از طبقات
مختلف جامعه ،بسیار نامتعادل بود .بر اساس یـک نمونـهگیـری از وزارت علـوم ،در سـال 19 ،1312
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درصد از دانشجویان دانشگاهها از خانوادههای بوروکرات 31 ،درصد از خانوادههای بازاری و صـاحبان
صنایع 7 ،درصد از خانواده مالکان و کشاورزان صاح زمی  2 ،درصـد از طبقـه کـارگر شـهری و 1
درصد از روستاییان بودند .شایان ذکر است که در ای سال دو طبقه آخر حدود  91درصـد از جمعیـت
کشور را تشکیل میدادند (کاتوزیان.)1373 ،
 .3-0دوره جمهوری اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی رویدادهای گسـتردهای در آمـوزش عـالی ایـران رخ داد .در بهـار سـال
 ،1318دانشگاهها تعطیل و ستاد انقلـاب فرهنگـی تشـکیل شـد .هـد از انقلـاب فرهنگـی ،ایجـاد
اصلاحات در زمینه محتوای آموزشی (منابع و کت درسی و سرفصلهای آموزشی) ،پاکسازی نیروی
آموزشی دانشگاهها و  ...در راستای هدایت و پیشبرد اهدا انقلـاب اسـامی بـود (بـاقری و کـریما ،
 .) 1382ستاد انقلاب فرهنگی بر اساس فرمان امام خمینی (ره) ملزم بـود کـه در برخـورد بـا مسـائل
دانشگاهی فعالیتهای خود را بر چند محور متمرکـز کنـد (شـورای عـالی انقلـاب فرهنگـی:)1381 ،
تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاهها؛ گزینش دانشجو؛ اسلامی کـردن جـوّ
دانشگاهها و تغییر برنامههای آموزشی دانشگاهها به صورتی که محصول کار آنهـا در خـدمت مـردم
قرار گیرد .امام خمینی در آذر سال  1313هجری شمسی برای دومـی بـار ترکیـ سـتاد انقلـاب
فرهنگی را ترمیم کردند و بدی ترتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بـا ترکیبـی جدیـد تشـکیل شـد
(شورای عالی انقلاب فرهنگی .)1381 ،شورای عالی انقلاب فرهنگـی مرجـع عـالی سیاسـتگـذاری،
تعیی خطمشی ،تصمیمگیری و هماهنگی و هدایت امـور فرهنگـی ،آموزشـی و پژوهشـی کشـور در
چارچوب سیاستهای کلّی نظام محسوب میشود و تصمیمات و مصوّبات آن لـازمالـاجرا و در حکـم
قانون است (مجلس شورای اسلامی .)1371 ،در دوره جمهوری اسلامی آموزش عالی به لحاظ کمّـی،
جهش بزرگی را تجربه کرده است .بدی ترتی در حالی که در سال  1311هجری شمسـی جمعیـت
دانشجویان تنها  0/1درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدادند ،ایـ عـدد در سـال  1381هجـری
شمسی به حدود  1/1درصد رسیده است (سعیدی1381 ،؛ رهنمایی1397 ،؛ شمس آوری.)1311 ،
با وقوو انقلاب اسلامی ایران ،بهتدری و به اقتضای نیاز ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مختلفی
در کشور تأسیس شدند« .دانشگاه آزاد اسلامی» از جمله نهادهایی است که بعد از انقلاب اسلامی و بـر
اساس ضرورت و نیاز جامعه انقلابی بهوجود آمد (کورنگ بهشتی .)1379 ،در آذر سال  1311اساسنامه
دانشگاه آزاد اسلامی نوشته شد که بر اساس آن دانشگاه ،مؤسسهای عامالمنفعـه معرفـی گردیـد کـه
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همه هزینههای آن صر امور مربوط به دانشگاه میشود .ای دانشگاه زیر نظر شورای عـالی انقلـاب
فرهنگی فعالیت میکند و مدرک اعطایی بـه دانـشآموختگـان آن ،بـه صـورت مسـتقل و از طـر
دانشگاه آزاد اسلامی اعطا میشود .در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی ،با قری به یک میلیون و صـد
هزار دانشجو ،سومی دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو است .همچنی دارای پن میلیـون دانـش-
آموخته 10 ،میلیون متر مربع فضای آموزشی مسقف 70 ،هزار نفر عضو هیئت علمی و مـدرّس تمـام
وقت و نیمه وقت است (دانشگاه آزاد اسلامی.)1381 ،
یکی از اتفاقات مهم در آموزش عالی کشـور در ایـ دوران ،تفکیـک آمـوزش پزشـکی از وزارت
آموزش عالی و الحاق آن به وزارت بهداری و بهزیستی بود .در سال  1311هجری شمسی به منظـور
استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشـور در جهـت تـأمی و تعمـیم بهداشـت ،درمـان،
بهزیستی ،آموزش و پژوهش؛ «وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» تشکیل شد .به موج ای
قانون کلیه اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسـمت از وظـایف و اختیـارات وزیـر فرهنـگ و
آموزش عالی که در ارتباط با امور بهداشت ،درمان ،آمـوزش و پـژوهش پزشـکی بـود بـه وزیـر ایـ
وزارتخانه محول شد (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .)1381 ،علاوه بر ای در سـال 1311
شمسی شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات آیی نامـه تأسـیس مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی
غیرانتفاعی را به هد استفاده از امکانات بخش غیردولتی در گسـترش آمـوزش عـالی بـه تصـوی
رساند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.)1311 ،
در سال  1370هجری شمسی طرح تأسیس دانشگاه جامع علمی  -کـاربردی بـه عنـوان بـازوی
اجرایی نظام علمی -کاربردی در شورای عالی آموزشهای علمی -کاربردی پیشبینی شد و پـس از
آن اساسنامه ای دانشگاه در مهر سال  1371هجری شمسی به تصـوی شـورای گسـترش آمـوزش
عالی رسید .تعداد مراکز آموزش علمی  -کـاربردی در سـال  1381حـدود  1070شـامل  311مرکـز
خصوصی 100 ،مرکز دولتی و  211مرکز عمومی است .حدود  20درصد ای مراکز در حوزه صـنعت،
حدود  9درصد در حوزه کشاورزی ،حدود  8درصد در حوزه فرهنگ و هنر و حـدود  13درصـد حـوزه
مدیریت و خدمات اجتماعی فعالیت میکنند (دانشگاه جامع علمی  -کاربردی.)1381 ،
در سال  1317هجری شمسی با تجمیع امکانات دانشگاه آزاد ایران (کـه پـیش از ایـ در سـال
 1311هجری شمسی تأسیس شده بود) و دانشگاه ابوریحـان بیرونـی ،تنهـا دانشـگاه آمـوزش بـاز و
آموزش از راه دور در جمهوری اسلامی به نام دانشگاه پیام نور تأسیس شد (دانشگاه پیام نـور1381 ،؛
شورای عالی انقلاب فرهنگی .)1317 ،هماکنون دانشگاه پیام نور دارای  181مرکز و واحد در سراسـر
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کشور است که به شکل استانی در  31استان سازماندهی شدهاند و نیز دارای یک مرکز بـرون مـرزی
به نام دفتر برنامهریزی و هماهنگی مراکز بی الملل است .تعداد دانشجویان ای دانشـگاه حـدود 910
هزار نفر است (دانشگاه پیام نور.)1381 ،
در سال  1380شمسی ،با انتقال مسـؤولیت آمـوزش عـالی فنـی و حرفـهای از وزارت آمـوزش و
پرورش به وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری« ،دانشگاه فنی و حرفهای» آغاز به کار کرد .دانشگاه فنی
و حرفهای در قال

 170دانشکده و آموزشکده فنی و حرفهای در استآن¬های مختلف کشور پراکنده

است .هد اصلی ای دانشگاه تربیت کاردان (تکنسی ) است .البته در تعدادی از مراکز ای دانشـگاه،
دورههای کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نیز فعال است ،به نحوی که سطح کـاردانی پیوسـته بـا 101
رشته و کارشناسی ناپیوسته با  11رشته ،کارشناسی پیوسته  1رشته خدمات خـود را بـه بـیش از 200
هزار دانشجو ارائه مینمایند (دانشگاه فنی و حرفهای.)1381 ،
یکی از مهمتری رویـدادها در حـوزه آمـوزش عـالی در دوره جمهـوری اسـلامی ،رشـد جهشـی
مشارکت ایران در خلق علم در جهان است .سهم ایران در خلق علـم از سـال  1318تـا سـال 1311
هجری شمسی ،تنها  0/03درصد بوده در حالی که از سال  1317تـا  1381هجـری شمسـی0/12 ،
درصد علم دنیا توسط دانشمندان ایران خلق شده است (پایگاه استنادی علـوم جهـان اسـلام.)1381 ،
بدی ترتی خلق علم در ایران بعد از انقلاب اسـلامی و در سـال  ،1381نسـبت بـه پـیش از انقلـاب
اسلامی 130 ،برابر شده است (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام .)1381 ،بر اساس تعـداد نمایـههـای
ثبت شده در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویتـرز در سـال  ،2019تعـداد اسـناد علمـی
منتشرشده توسط ایران در سه حوزه علوم ،علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنـر  11181مـورد اسـت.
بدی ترتی ایران  1/78درصد از علم جهان را در سال  2019خلق کرده و به ای لحـاظ در جایگـاه
هفدهم دنیا قرار گرفته است (صبوری .)1387 ،شکل  1تغییرات تعداد اسناد علمی منتشرشـده توسـط
ایران را طی  20سال اخیر نشان میدهد.

شکل  -1تغییرات تعداد اسناد علمی منتشرشده توسط ایران طی  02سال اخیر (صبوری)1931 ،
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 .3رویدادهای ایران در حوزه فنّاوری
 .1-3دوره قاجار

نخستی اقدامها به منظور کس فنّاوری در دوره عباس میرزا و با هـدایت وزیـر دربـار او ،میـرزا
عیسی قائم مقام فراهانی معرو به میرزا بزرص ،انجام شد .رؤوس مهمتـری اقـدمات عبـاس میـرزا
عبارت است از (قیومی ابرقویی :)1380 ،استخدام مستشـاران خـارجی بـرای توسـعه فنّـاوری؛ اعـزام
محصل به خارج از کشور به منظور کس علوم و فنون جدیـد؛ سـاخت کارگـاه پارچـهبـافی جدیـد و
تأسیس چاپخانه؛ تشویق و حمایت از صنایع جدید.
در ای دوره نخستی مسئله ایرانیان ،کس علوم و فنّاوریهای نظامی جدید از اروپـا بـه منظـور
مقابله با تهدیدهای روسیه بود .بدی منظور نخستی گروه فرانسوی به سرپرسـتی ژنـرال گـاردان در
سال  1191هجری شمسی به ایران آمد .ایـ گـروه شـامل جمعـی از متخصصـان نقشـهبـرداری و
سازندگان تجهیزات نظامی بودند .پس از فرانسویها ،انگلیسیها بر اساس معاهدهای در سـال 1197
شمسی ،برخی از فنون جدید جنگی ،آموزشهای نظامی و سازماندهی را به ایرانیان آموختند ،اگرچـه
در طی ای آموزشها ،فرهنگ و ساخت کلی ارتش ایران تغییر نکرد .عباس میرزا ،علاوه بر اصـلاحات
نظامی ،با کمک میرزا بزرص ،اقدامات دیگری را نیز به منظور توسعه علم و فنّاوری انجـام داد کـه از
آن جمله میتوان کس علوم جدید ،ترجمه کت و توسعه معادن را نام برد .همچنی نخستی کارگاه
جدید پارچهبافی کشور ،که در واقع نخستی کارخانه ایران بود ،در ای زمان آغاز بهکار کـرد .عبـاس
میرزا باور داشت هر چه برای ایرانیان ضروری است باید در ایران تولید شود تا از واردات بینیاز شوند.
در همی زمان چاپخانهای هم در تبریز تأسیس شد (محبوبی اردکانی.)1319 ،
عباس میرزا تلاش کرد برای توسعه صنعت جدیـد گروهـی از فرنگیـان را بـه ایـران آورد .بـدی
منظور اعلانی هم توسط میرزا صالح در روزنامهای انگلیسی منتشـر و جـوابهـایی دریافـت شـد .امـا
شواهد تاریخی نشان میدهد که ای برنامه به نتیجهای نرسید (نفیسی .)1370 ،اقـدام دیگـر عبـاس
میرزا اعزام افرادی به فرنگ برای تحصیل ،کس فنّاوری و آموخت علـوم جدیـد بـود .میـرزا صـالح
شیرازی بنیادگذار صنعت چا ،در ایران یکی از ای افراد است (محبوبی اردکـانی)1370 ،؛ البتـه ایـ
اعزامها از برنامه و سیاست مشخصی پیروی نمیکرد (قیومی ابرقویی.)1380 ،
پس از دوره عباس میرزا ،امیرکبیر در دوران صدرات خود ،توجه ویژهای به رشد فنّاوری و صنعت
داشت و مجموعهای از سیاستها و تدابیر را در ای زمینه به کار بست که زمینه رشد و توسـعه آن را
فراهم کرد .رؤوس اقـدامات او در حـوزه علـم و فنّـاوری عبـارت اسـت از (آدمیـت1331 ،؛ هاشـمی
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رفسنجانی1373 ،؛ قیومی ابرقویی :)1380 ،اقتبـاس صـنعت از غـرب؛ تأسـیس کارخانـه؛ حمایـت از
صنایع دستی؛ استخراج معادن؛ توسعه کشاورزی؛ حمایت مالیاتی و تعرفهای از صنعت داخلی؛ تأسیس
مراکز عرضه مصنوعات داخلی .امیرکبیر برای اقتباس صنعت جدید اروپا ،عدهای از استادکاران ایرانـی
را به س پترزبورص فرستاد که رشتههای مختلف صنعت جدیـد را بیاموزنـد .آنهـا پـس از فراگـرفت
صنایع مورد نظر به ایران بازگشتند و کارخانـههـای مختلفـی از جملـه کارخانـه بلورسـازی ،کارخانـه
کاغذسازی و کارگاههای چدنریزی و نساجی را تأسیس کردند .امیرکبیر همچنی طی چنـدی نامـه
به فردی که برای استخدام معلم و استاد به اتریش فرستاده بود ،دستور داد چندی نفر که در صـنعت
ماهوتسازی (نوعی پارچه که آن روزها در ایران بسیار مـورد احتیـاج بـود) و معـدنشناسـی مهـارت
داشتند ،به کشور اعزام شود؛ در اثر تلاشهـای امیرکبیـر چنـد کارخانـه بـزرص در ایـران ایجـاد شـد
(هاشمی رفسنجانی.)1373 ،
امیرکبیر توأم با توجه به صنعت جدید که ابتکار آن در اختیار دولتهای غربی بود ،اهمیت ویـژه-
ای هم برای صنایع دستی کشور قائل بود و به همی دلیل حمایتهای چشمگیری از آن میکـرد .او
به اهمیت استخراج معادن برای صنعتیکردن ایران آگاه بود ،بنابرای اقداماتی را در ایـ بـاره انجـام
داد :استخدام کارشناسان و استادان علوم و فنون جدید به منظور استخراج معادن بـه شـیوه علمـی و
فنی؛ تأکید بر استخراج معادن توسط مردم و با سرمایه مردمی؛ انجام حمایتهای دولتی از اسـتخراج
معادن .اقدامات امیرکبیر در حوزه کشاورزی شامل سدسازی ،آبرسـانی و تـروی کشـت محصـولات
مختلف بود (هاشمی رفسنجانی .)1373 ،از جمله اقدامات دیگر امیرکبیر وضع سیاستهای تعرفـهای
به نفع صنعتگران ایرانی بود که موج ناخشنودی دولـتهـای خـارجی شـد؛ هـمچنـی در دوره او
نخستی نمایشگاه صنعتی ایران به نام «مجمعالصنایع» در کاروانسرایی در تهران شکل گرفت که در
آن صنعتگران مصنوعات خود را در معرض نمایش و فروش قرار میدادند (آدمیت.)1331 ،
پس از دوره کوتاه صدارت امیرکبیر در سده سیزدهم هجری شمسی و همزمان با حکومت قاجار،
اقتصاد ایران مانند سیاست آن ،ناگزیر از تعادل خارج شد .از جمله پیامدهای ای امر انعقـاد موافقـت-
نامههای تعرفهای ویژهای بود که صنعت داخلی را ،که از لحـاظ اقتصـادی کـمبنیـه و از حیـف فنـی
عق افتاده بود ،در رقابت با محصولات ماشینی ارزانقیمت بیدفـاو گذاشـت .حاصـل ایـ فراینـد ،از
دست دادن صادرات کالاهای ساختهشده ،گرایش به سـمت تولیـد فـراوردههـای کشـاورزی تجـاری،
کاهش احتمالی تولید مواد غذایی اصلی و اقزایش عمومی واردات بود (کاتوزیان.)1373 ،
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 .0-3دوره پهلوی

صنایع ماشینی تا اواخر سده سیزدهم هجری شمسـی (سـده نـوزدهم میلـادی) در ایـران وجـود
نداشت و کارگاههایی با تعداد ده کارگر یا بیشتر نادر بود .صنایع معمـولی بیشـتر شـامل کارگـاههـای
پیشهوری و تولیدی بودند که در بازار داخلی سهم داشتند .صـنایع کارگـاهی در بیشـتر نقـاط کشـور
گسترده بود (عیسوی)1312 ،؛ لیک بروز انقلاب صنعتی و نفوذ صنایع ماشینی در نساجی و بافنـدگی،
زمینه از هم پاشیدگی صنایع کارگاهی را فراهم کرد .صنایع کارگاهی از لحاظ فنّاوری محـدود بـود و
نمیتوانستند در عرصه رقابت با صنایع ماشینی مقاومت کنند و ناچار به انزوا شدند (فیوضات.)1371 ،
در دوره رضاشاه ،دولت به راهاندازی کارخانجـات قنـد ،سـیمان ،نسـاجی ،محصـولات شـیمیایی،
کنسروسازی ،صنایع خشکبار ،کشت تنباکو ،چای ،اکتشا معدن و  ...اقدام کرد (جمالزاده .)1331 ،تا
سال  1320هجری شمسی ،همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم و پایان سلطنت رضاشـاه ،حـدود 281
واحد صنعتی (دولتی و خصوصی) در  22رشته صنعت به وجود آمـد (صـداقتکـیش .)1312 ،در ایـ
دوره دولت ،بخش بزرگی از صنایع به استثنای صنایع نفت را که وابسته به سرمایه خارجی بود ،تحت
نظارت داشت .دولت تجدید سازمان صنعتی را خود به عهده گرفته و کارخانههای جدیـد بـا سـرمایه
دولت به وجود میآمد (سوداگر .)1318 ،با ای حال ،ایـ مـوج صـنعتیکـردن از بالـا تحـت عنـوان
مدرنیزهکردن صنایع به وسیله دولت ،موج دگرگونی در ساخت کشور و تبدیل آن به کشوری واقعـاً
صنعتی نشد .حتی پایهای برای رشد و توسعه انسجامیافتـه صـنایع بعـدی هـم نشـد .بخـش بـزرص
کشاورزی نتوانست از طریق صنعتی شدن به بهرهوری و بازدهی بیشتری دست یابد (بارییر.)1313 ،
صنایع کارگاهی گسترده که دارای تاریخ پرباری از گذشته بود در ناتوانی بهسر میبرد و نمیتوانسـت
نیروی کار ماهر برای بخش صنایع ماشینی آماده کند .با اینکه در اواخر دهه  1310هجری شمسـی،
حدود  20درصد کل بودجه کشور صر ایجاد و توسعه صـنایع مـیشـد ،امـا تسـلط دیـوانسـالاری،
مدیریت نادرست ،کارکنان اضافی ،استفاده نادرست از ماشی آلات ،آشنا نبودن با فنّاوریهـای جدیـد،
هزینه بالای مواد خام ،بالا بو دن نرخ حمل و نقل و به ویژه رقابت کالاهای خارجی ،موج شـده بـود
صنایع دولتی سالیانه حدود  10تا  70میلیون ریال زیان بدهد (سوداگر.)1318 ،
در سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا ملیکردن صنعت نفت ایران هـم دگرگـونی بنیـادی در
اقتصاد ایران ایجاد نشد .مهمتری مسئله در ای دوره ،ورود سلطهگرانه امریکا به ایران ،بـا توجـه بـه
ناتوانی انگلیس بود .در اواخر جنگ دوم جهانی در سال  1321شمسی ،امریکا بـه سـومی طـر در
تجارت خارجی ایران تبدیل شد .با کودتای سال  1332شمسی و از میان برداشته شدن آخـری امیـد
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به رشد مستقل اقتصادی ،اندک اندک ساختار وابسته اقتصادی کشـور پـیریـزی شـد .در پاسـخ بـه
تقاضاهای داخلی در اثر رواج مصر کالاهای وارداتی و با الهام از الگـوی صـنعتی شـدن وابسـته در
برخی کشورهای امریکای لاتی (مانند برزیل و آرژانتی ) ،ایجاد صـنایع جدیـد و بـزرص مـورد توجـه
دولت قرار گرفت .استفاده از ابزار مهم برنامهریزی اقتصادی و درآمد رو به افزایش نفت نیز به تحقـق
ای هد کمک کرد .در ای دوره بخش خصوصی با حمایت همهجانبه دولت بـه سـرمایهگـذاری در
صنایع بزرص اقدام کرد .بدی ترتی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلـی از سـال  1339تـا 1311
هجری شمسی از  1/8درصد به  9/7درصد رسید .صنایع سنگی نیز در ای سالها مورد توجـه قـرار
گرفت .مهمتری آنها عبارت است از (رزاقی :)1371 ،کارخانه ذوبآه اصـفهان؛ کارخانـه ماشـی -
سازی تبریز؛ کارخانه ماشی سازی اراک؛ کارخانه تراکتورسازی تبریز؛ کارخانه آلومینیومسازی اراک.
 .3-3دوره جمهوری اسلامی

آمارگیری نمونهای از صنایع کشور در سال  1319شمسی نشان داد که صنایع بـزرص بـه شـدت
وابسته به شرکتهای فراملیتی بودند .کاهش ارزش افزوده صـنایع در سـال  1319نسـبت بـه سـال
 ،1311حدود  22درصد محاسبه شد که به دلیل وابستگی ای صنایع و فقـدان تمایـل بـه راهانـدازی
آنها توسط صاحبانشان ،بهرغم تسهیلات وارداتی و اعتبار بانکی ارائهشده به وسیله دولـت و تشـدید
بیکاری و تورم ،ارائه راهحلی برای رفع مشکل صنایع را ضـروری سـاخت .فـرار صـاحبان و مـدیران
واحدهای بزرص تولیدی به ویژه صنعتی ،خروج ارقام کلان سرمایه از کشور و فقـدان تمایـل بـه راه-
اندازی صنایع با هد ایجاد و تشدید مشکلات اقتصادی برای دولت و مردم و اهمیـت تعیـی کننـده
تولیدات ای صنایع برای به گردش درآوردن دوباره چرخ اقتصاد ،دولت را بر آن داشت تا طـرح ملـی
کردن بخشی از صنایع را با هد روش کردن وضعیت آنها و راهانـدازی سـریعشـان ،بـه تصـوی
شورای انقلاب برساند .در سال  1311در مجموو  180شرکت ،ملیشده و زیر پوشش سازمان صـنایع
ملی ایران ،وابسته به وزارت صنایع ،درآمد .البته مدتی بعد  110واحـد از ایـ شـرکتهـا ،بـه وزارت
صنایع سنگی و وزارت معادن و فلزات منتقل شد .بیشتر ای صنایع دچار زیـاندهـی بودنـد و علـت
اصلی ای زیان ،پرداخت بهره وامهای بانکی دریافتشده توسط صاحبان پیشی آنها بود .علـاوه بـر
واحدهای تولیدی زیرپوشش وزارتخانههای یادشده ،بنیاد مستضعفان بر اساس احکام صادره از سـوی
دادگاههای انقلاب ،مالکیت تعدادی از شرکتها و مؤسسات را در دست گرفت (رزاقی.)1371 ،
از سوی دیگر با شروو جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال  1318شمسی ،با تخری بسیاری
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از زیرساختهای عمرانی و صنعتی و اوضاو ناآرام و بیثبات سیاسی ،دوران رکود خودروسازی شـکل
گرفت .ای رکود کمی بیش از یک دهه به طـول انجامیـد .در سـال  1372شـرکت کیـاموتورز کـره
جنوبی با شرکت سایپا؛ و در سال  1371هجری شمسی شرکت پژو فرانسه با شـرکت ایـران خـودرو
همکاری تجاری خود را آغاز کردند .از اواسط دهه  1370شمسی به مرور خودروهای تولید داخـل بـه
بازار برخی کشورهای دیگر نیز راه پیدا کردند .در سـال  ،1391تولیـد خـودرو در کشـور از مـرز یـک
میلیون دستگاه در سال عبور کرد .در سال  1380خودروسازی ایران با تولید  1/1میلیون خودرو ،برای
نخستی بار از نظر تعداد تولید به جایگاه سیزدهم در بـی کشـورهای تولیدکننـده خـودرو در جهـان
رسید .در پی ای دستاوردها که البته با حمایتهای دولتی همراه بود ،خودروسازیهای داخلی به فکر
راهاندازی خط تولید در سایر کشورها افتادند و با سرمایهگذاری گسترده ،خط تولید خودروهای سمند و
پراید را به طور جداگانه در سوریه راهاندازی کردند .در سالهای بعد اعمال تحـریمهـای بـی المللـی
علیه ایران موج قطع همکاری شرکای خارجی شرکتهای ایران خـودرو و سـایپا شـد و کمّیـت و
کیفیت تولید خودرو نیز با افت روبرو شد (گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانـه .)1381 ،بـهرغـم
ای موارد ایران در سال  2011میلادی با تولید حدود  1/111میلیون خودرو در رتبـه هجـدهم دنیـا از
نظر تعداد تولید خودرو قرار گرفت .همچنی در ای سال ایـران بـا رشـد حـدود  19درصـد در تولیـد
خودرو ،رتبه نخست را در رشد تولید خودرو در جهان کسـ کـرد ( .)OICAa, 2017هـمچنـی در
سال  2011میلادی شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا نیز به ترتی در رتبـههـای  21و  30در بـی
شرکتهای تولیدکننده خـودرو در جهـان قـرار گرفتنـد بـه طـوری کـه در مجمـوو  1/23درصـد از
خودروهای جهان را در ای سال تولید کردهاند (.)OICAb, 2017
یکی از صنایعی که پس از انقلاب اسلامی شکوفا شد ،صنایع دفاعی است .در سال  1319شمسی،
به دنبال تحویل ندادن سلاحهای خریداریشده و حس نیـاز ،نخسـتی گـامهـا در زمینـه سـاخت و
مهندسی معکوس جنگافزارهای نظامی از جمله آرپیجی ،7بیام 21کاتیوشا و موشـک دوشپرتـاب
سام 7آغاز شد .با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال  1318و آغاز تحریمهـای اقتصـادی و
نظامی ،ایران چارهای جز تکیه به توانمندیهای داخلی در بخش صنایع نظامی بـومی بـرای تعمیـر و
ساخت جنگافزار نداشت .سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با ورود به ای موضوو و برعهـده گـرفت
برخی وظایف به ای کار کمک کرد و پس از مدتها صنایع دفاعی ایران بـه صـورت رسـمی شـکل
گرفت .از سال  1371به بعد ایران توانست انواو محصولات مورد نیاز نظامی خود مانند تانـک ،نفربـر،
موشک ،زیردریایی و هواپیمای جنگنده را طراحی کرده و بسازد (عصر دیپلماسی .)1381 ،فعالیتهای
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موشکی کشور در دهه  1310هجری شمسی و همزمان با تشدید اسـتفاده از موشـک توسـط ارتـش
بعثی عراق علیه شهرهای ایران آغاز شد .ای فعالیتها ابتدا به صورت تغییر در ویژگیهای موشـک-
های خریداری شده از خارج و تطبیق آنها با نیازهای جنگی انجام مـیشـد ،ولـی بـهتـدری شـکل
بومیتر به خود گرفت .بدی ترتی بهتدری قطعـات ایـ موشـکهـا در داخـل تولیـد و در راسـتای
نیازهای خط تولید به لحاظ کیفـی ارتقـا مـییافـت (بشـری .)1398 ،علـاوه بـر ایـ پیشـرفتهـای
چشمگیری هم در صنعت طراحی و ساخت پهباد طی سالهای اخیر در ایران رخ داده است.
در سال  1390شمسی ،همزمان به توجه ویژه دولـت بـه فنّـاوری نـانو و سـرمایهگـذاری در آن،
کمیته مطالعات سیاست فنّاوری نانو در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و نخستی فعالیتهای ترویجی
در حوزه فنّاوری نانو در ایران آغاز شد (کلانتری .)1397 ،در سال  1392ستاد ویژه توسعه فنّاوری نانو
به ریاست معاونت رئیس جمهور تشکیل شد .با تلاش ای ستاد ،سند بلندمدت توسعه فنّاوری نـانو در
سال  1391تدوی و در هیئـت دولـت تصـوی و ابلـاغ شـد (احمدونـد و همکـاران .)1399 ،اکنـون
جمهوری اسلامی ایران در فنّاوری نانو از مرحله جهش علمی (رتبه سوم جهان در شاخص اچ مقالـات
فنّاوری نانو؛ رتبه چهارم جهان در تعداد مقالات  ISIفنّاوری نانو؛ و رتبه ششـم جهـان در تعـداد کـل
ارجاعات مقالات  ISIفنّاوری نانو ( ))Statnano, 2018به مرحله جهش اقتصادی وارد شده اسـت و
بهرغم شرایط سخت اقتصادی در کشور ،حوزه فنّاوری نـانو بـا رشـد میـانگی سـالیانه بـیش از 120
درصد روبرو بوده؛ به گونهای که حجم فروش محصولات فنّاوری نانو به بیش از  3100میلیـارد ریـال
در سال  1381هجری شمسی رسیده است .همچنی در سال  1381هجـری شمسـی 31 ،درصـد از
کل بازار تولیدات فنّاوری نانو در ایران به صادرات و  11درصد به فـروش در بـازار داخلـی اختصـاص
داشته است .در همی سال حجم صادرات محصولات فنّاوری نانو در ایران حـدود  1/31میلیـون دلـار
بوده است (ستاری.)1381 ،
علاوه بر فنّاوری نانو ،جمهوری اسلامی ایران در سایر فنّاوریهای نوپدید نیز فعالیتهایی را آغـاز
کرده است .معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری با تشـکیل  11سـتاد در حـوزههـای گونـاگون
فنّاوریهای نوپدید و کلیدی برای کشور ،در ای زمینه فعالیتهایی انجام میدهد که مهمتری آنها
عبارتند از (معاونت علمی و فنّـاوری ریاسـت جمهـوری :)1381 ،زیسـت فنّـاوری؛ لیـزر ،فوتونیـک و
ساختارهای میکرونی؛ مواد و ساخت پیشرفته؛ انرژی؛ سلولهای بنیادی؛ علوم و فنّاوریهای شناختی؛
صنایع دانشبنیان دریایی؛ گیاهان دارویی و ط سـنتی؛ صـنایع دانـشبنیـان هـوایی و هوانـوردی؛
فنّاوری اطلاعات ،ارتباطات و فضای مجازی.
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بحث و نتیجهگیری

مطالعه گذار رویدادهای علم و فنّاوری از اوایل سده دوازدهـم هجـری شمسـی تـاکنون ،فـراز و
نشی های گستردهای را در ای حوزه نشان میدهد .در ای پژوهش تلاش شـد بـا اسـتفاده از منـابع
تاریخی معتبر به روایت بخشی از ای رویدادها پرداخته شود .در جدول  1مهمتری اقدامهـای حـوزه
آموزش عمومی و مهمتری نقدهای سیاستی بر آن طـی سـه دوره قاجـار (از زمـان صـدارت عبـاس
میرزا)؛ پهلوی؛ و جمهوری اسلامی ملاحظه میشود.
جدول  -1مهمترین اقدامهای حوزه آموزش عمومی طی  022سال اخیر

ردیف

دوره

مهمترین اقدامهای حوزه آموزش

مهمترین نقدهای سیاستی در

تاریخی

عمومی

حوزه آموزش عمومی

تأسیس دارالفنون؛
به کارگیری معلمی خارجی؛
تأسیس نخستی وزارت علوم؛
1

دوره قاجار

0

دوره پهلوی

تألیف و ترجمه کتابهای علمی؛
تأسیس نخستی مدارس سبک جدید؛
تأسیس انجم معار ؛

فقدان توسعه آموزش عمومی در کشـور
به رغـم تصـوی قـانون الزامـی شـدن
تحصیلات ابتدایی.

تصوی قانون الزامـی شـدن تحصـیلات
ابتدایی.
ضعف توسعه آموزش عمومی در کشـور
اجرایــی شــدن قــانون الزامــی شــدن
تحصیلات ابتدایی؛
الگــوگیری نظــام آمــوزش عمــومی از
فرانسه؛
تأسیس دانشسراها برای آموزش معلمان؛
شکلگیری سپاه دانش.

به رغم اجرایی شدن قانون الزامی شدن
تحصیلات ابتدایی؛
وابســتگی شــکلی و محتــوایی نظــام
آموزش عمومی به کشورهای اروپایی؛
مصر بودجـه آمـوزش در مـوارد غیـر
ضروری؛
وجود شبکههای آموزشی پر هزینه؛
افت کیفیت آموزش.

9

دوره جمهوری
اسلامی

رشد جهشی میزان باسوادی در کشور؛

ناتمام ماندن طرح ریشهک کردن بـی-

تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی؛

سوادی به رغم رشد قابـل توجـه افـراد

تأسیس مراکز تربیت معلم؛

باسواد نسبت به پیش از انقلاب؛
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تأسیس دانشگاه فرهنگیان.

شکلگیری مدارس متنوو بدون طراحی
نظام ویژه مدیریتی برای هر یک؛
مهارتمحور نبودن دورههای آموزشی؛
معضل کنکور برای ورود به دانشگاه.

در جدول  2مهمتری اقدامهای حوزه آموزش عالی و مهمتری نقدهای سیاستی بر آن طی سـه
دوره یادشده خلاصه شده است.
جدول  -0مهمترین اقدامهای حوزه آموزش عالی طی  022سال اخیر

ردیف

دوره

مهمترین اقدامهای حوزه

مهمترین نقدهای سیاستی در

تاریخی

آموزش عالی

حوزه آموزش عالی
فقدان شکلگیری نظام آموزش عالی در

1

دوره قاجار

0

دوره پهلوی

تأسیس چند مدرسه عالی.

کشور به رغم سـبقه چـد صـد سـاله در
اروپا.
ضعف مشـارکت بخـش غیـر دولتـی در
نظام آموزش عالی؛

تأسیس دانشگاه تهران؛

وابستگی نظام آموزش عالی به قـدرت-

تأسیس فرهنگستان زبان فارسی؛

های خارجی؛

تأسیس دانشگاههـای بـزرص در بعضـی ایجاد فضـای خفقـان و تـرس در نظـام
شهرستانها؛

آموزش عالی؛

تأسیس دانشگاه آزاد.

عدم تعادل سهم طبقات مختلف جامعـه
در آموزش عالی بـه ویـژه سـهم انـدک
خانوادههای کم درآمد.

تشـکیل سـتاد (و بعــدتر شـورای) عــالی
انقلاب فرهنگی؛
تعطیلی دو ساله دانشگاهها؛
9

دوره جمهوری
اسلامی

رشد جهشی تعداد دانشجویان؛
رشد جهشی تعداد دانشگاهها؛
تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی؛
تأسیس دانشگاه پیام نور؛
تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
تأسیس دانشگاههای غیر دولتی؛

گسترش کمّی و بی حد آموزش عـالی و
افـت کیفیــت آمــوزش عــالی در بعضــی
مراکز دانشگاهی؛
تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم؛
ضعف انسجام سیاستگذاری در آموزش
عالی.

تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی ...
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تأسیس دانشگاه فنی و حرفهای؛
تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم؛
رشد جهشی تعداد انتشارات علمی.

در جدول  3مهمتری سیاستهای فنّاوری و مهمتری نقدهای سیاستی بر آن طی سه دوره اخیر
خلاصه شده است.
جدول  -9مهمترین اقدامهای حوزه فنّاوری طی  022سال اخیر

ردیف

دوره
تاریخی

مهمترین اقدامهای حوزه فنّاوری
اســتخدام مستشــاران نظــامی از خــارج
کشور؛

1

دوره قاجار

0

دوره پهلوی

تأسیس نخستی کارخانه در ایران؛
تلاش به منظور واردات فنّاوری از خـارج
کشور؛
آغاز استخراج معادن.

مهمترین نقدهای سیاستی در
حوزه فنّاوری
وابستگی شدید به کشورهای اروپایی؛
ضــعف برنامــهریــزی و آینــدهنگــری در
سیاستهـای فنّـاوری ماننـد اعـزام بـی
هد افراد به خارج کشور؛
موافقــتنامــههــای تعرفــهای بــه ســود
کشورهای خـارجی و بـه ضـرر صـنعت
داخلی.
عدم دگرگونی در ساختار صنعتی کشـور

توسعه تأسیس کارخانهها؛
گسترش صنایع سنگی ؛
تلاش برای مدرنیزه کردن صنایع.

به رغـم مـوج صـنعتی کـردن از طـر
دولت؛
تسلط دیوانسـالاری و عـدم آشـنایی بـا
فنّاوریهای جدید؛
وابستگی شدید به ایالات متحده.
کاهش ارزش افـزوده صـنایع بـه دلیـل

ملی شدن صنایع بزرص؛
9

وابستگی آنها به کشورهای خارجی؛

دوره جمهوری

توسعه فنّاوری در حوزههـای مـأموریتی عدم ثبات سیاسـی و اقتصـادی در دهـه

اسلامی

مانند صنعت دفاعی و موشـکی ،صـنعت اول پــس از انقلــاب بــه دلیــل جنــگ
هستهای ،فنّاوری نانو ،صنعت خودرو.

تحمیلی؛
قرار گرفت در شرایط تحریم.

در دو سده اخیر همزمان با توسعه علم و فنّاوری در جهان ،بسیاری از دولتها با رویکـرد آینـده-
نگرانه و پیشدستانه ،به بهرهگیری هوشمندانه از علم و فنّاوری برای دستیابی به ثروت و قدرت اقدام
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کردند .لیک ایران طی دوران حکومت قاجار و پهلوی با غفلت از ایـ حـوزه ،دچـار عقـ افتـادگی
گستردهای در علم و فنّاوری و بالطبع پیامدهای مثبت آن شد .در موارد اندکی هم که پیشرفتهایی ر
ای حوزه رخ داد ،به دلیل وابستگی به دولتهای خارجی ،رشـد درونزا و پایـداری در کشـور شـکل
نگرفت .با پیروزی انقلاب اسلامی ،از یک سو به دلیل کـاهش وابسـتگی بـه کشـورهای خـارجی و از
سوی دیگر به دلیل نیاز گسترده کشور به علم و فنّاوری ،ای حوزه به صورت ویژه مورد توجه رهبران
و دولتمردان قرار گرفت .اگرچه وقوو جنگ تحمیلی و تحریمهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده
و برخی کشورهای دیگر ،آثار و پیامدهایی بر توسعه علم و فنّاوری در ایران داشته ،لیک نتوانسـته از
انگیزه و جدیت اندیشمندان کشور برای دستیابی به چشمانداز بلنـد خـود ،بکاهـد .حتـی در مـواردی
موج شکلگیری زمینه دستیابی به دستاوردهای بی بدیل نیز شده اسـت .بـه عنـوان مثـال توسـعه
صنعت هستهای و صنایع دفاعی از ای دست است .بدی ترتی تحولات گسـترده و عمیقـی در ایـ
حوزه در ایران شکل گرفته یا در حال شکلگیری است .به رغم ای موضوو ،همچنان چالشهایی به
ویژه در سطح سیاستگذاری علم و فنّاوری وجود دارد که توسعه ای حوزه مستلزم حل و فصل آنها
است.
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ابراهیم کلانتری ،جلد  :2علم و فرهنگ ،تهران :انتشاراخ دانشگاه تهران.
 .13کلانتری ،اسماعیل ( .)1311دیتاوردهال وریورل ایلامی ایاران در حاوزه فنّااورل
نانو ،در درآمد :مروری بر کارنامه سیساله نظام جمهوری اسلامی ایران ،مهموعه مقالاخ نیستین
همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران تادوین اباراهیم کلاانتری ،جلاد :2
علم و فرهنگ ،تهران :انتشاراخ دانشگاه تهران.
 .11کورنگ بهشتی ،سیامک ( .)1311وایگاه دانشگاه آزاد ایلامی در نظام آماوزش عاالی
ایران ،پژوهشهای مدیریت راهبردی.12-11 :11-11 ،
 .11گروه تیقیقاخ اقت ادی بانک خاورمیانه .)1311( ،زرریی لنعت خودرویازل ایران.
 .13میبوبی اردکانی ،حسین ( .)1315تاریخ مؤیساات و یا ترا نی در ایاران ،جلاد او ،
تهران :مؤسسه انتشارخ و چا دانشگاه تهران.
 .11میبوبی اردکانی ،حسین ( .)1331تاریخ مؤیساات و یا ترا نی در ایاران ،جلاد دوم،
تهران :مؤسسه انتشارخ و چا دانشگاه تهران.
 .11مهلس شورای اسالامی ( .)1313وایگاه ،اه اف و وظایف شورال عالی انقلاب فرهنگی
م وّب .13/51/25
 .11مرکت پژوهشهای مهلس شورای اسالامی ( .)1313قانون تأییس دانشگاههال شیریتانها،
م وب  3خرداد .1321
 .15مرکت پژوهشهای مهلس شورای اسالامی ( .)1331کلیاات آیایدناماه تأیایس مؤیساات
آموزش عالی غیردولتی غیرانتفااعی م اوب چهال و یکماین جلساه ماورخ 1331/51/23
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 .11معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری ( .)1313پایگاه اینترنتی معاونت علری و فنّاورل
ریایت وریورل.
 .12مؤسسه پژوهش و برنامهریتی آماوزش عاالی ( .)1313یاامانه دریافات کا ینگ در یاال
تحصیلی .0751- 58
 .13نفیسی ،سعید ( .)1315تاریخ اوتراعی و ییایی ایران در دوره معالر ،تهاران :انتشااراخ
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.بنیاد
، پایگااه اینترنتای وزارت زی اشات.)1313( ، درماان و آماوزش پتشاکی، وزارخ بهداشت.11
.درمان و آموزش پزشکی
 دفتار انتشااراخ: قام، امیرکبیر یا قیرمان مبارزه زا ایتعرار.)1313(  اکبار، هاشمی رفسنهانی.11
.اسلامی
-15 :1 ، تااریخ معاصار ایاران، نیادهال فرهنگی در حکومت رضاشاه.)1313(  ویدا، همراز.13
.33
. انتشاراخ امیرکبیر: تهران، تاریخ روازط خاروی ایران.)1331(  عبدالرضا، هوشنگ مهدوی.11
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