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درباره نویسنده
سـید محمدامیـن قانعـیراد سـال 1334در شـهر ری متولـد شـد .وی دارای مـدرك کارشناسـی پژوهشـگری
اجتماعـی ،کارشناسیارشـد و دكتـری جامعـه شناسـی از دانشـگاه تهـران مـی باشـد .ایشـان هماکنـون اسـتاد
جامعـه شناسـی ومدیـر گـروه علم و جامعـه مركز تحقیقات سیاسـت علمی كشـور اسـت .او همچنیـن به مدت
 6سـال ریاسـت انجمـن جامعـه شناسـی ایـران را بـر عهـده داشـته اسـت .از جملـه کتابهای ایشـان مـی توان
بـه «شـبکه سیاسـتی علـم و فنـاوری»« ،الگـوی چهـار وجهـی بـرای ارزیابـی توسـعه علـوم انسـانی»« ،جامعه
شناسـی علـم در ایـران»« ،جامعـه شناسـی كنشـگران علمـی در ایـران »« ،تعاملات و ارتباطـات در اجتمـاع
علمی»« ،جامعهشناسـی رشـد و افول علم در ایران»« ،نظام علمی کشـور در برنامه سـوم توسـعه» و «مشـاركت
اجتماعـی و سیاسـی نخبـگان دانـش» اشـاره کـرد ،همچنیـن مقـاالت علمی و پژوهشـی متعـددی از ایشـان در
مجلات و فصلنامههـای معتبـر علمیـپژوهشـی داخلـی و خارجـی بـه چـاپ رسـیده اسـت.

چکیده اثر
مطالعـه و سـنجش نگـرش و شـناخت عامـۀ مـردم از علـم و فنـاوری در جوامـع معاصـر از اهمیـت زیـادی
برخـوردار اسـت .کتـاب «پیمایـش علـم و جامعـه» تلاش می کنـد چنیـن مسـیری را در ایـران آغاز کنـد .این
پژوهـش گامهـای متعـددی را در بـر میگیـرد .1 :بررسـی برنامههـا و اولویتهـای نهادهـای مهـم بینالمللـی
و کشـورهای مختلـف در زمینـه «علـم و جامعـه»  .2مـروری بر مطالعـات انجام گرفتـه در کشـورهای گوناگون
در جهـان در مـورد بررسـی دیدگاههـا و نگـرش هـای مـردم نسـبت بـه علـم و فنـاوری  .3مـروری بـر مطالعات
انجـام گرفتـه در ایـران در مورد نظـرات و دیدگاههای اقشـار مختلف مردم نسـبت به علم و فنـاوری و موضوعات
مرتبـط بـا ایـن دو مقولـه  .4طراحی یک مـدل مفهومی و تحلیلـی بومی برای سـنجش دیدگاههای مـردم درمورد
علـم و فنـاوری بـا اسـتفاده از تجربیـات کشـورهای خارجـی و بهرهگیـری از آراء صاحـب نظـران و متخصصـان
حـوزه علـم و فنـاوری در کشـور .در این پژوهش ،بررسـی تجربۀ جهانـی و کنکاش اولیـه در ذهنیت متخصصان
ایرانـی بـا فراهـم سـاختن مـدل مفهومی مناسـب ،سـرانجام بـه اجرای نسـخۀ ایرانـی پیمایـش علـم وجامعه در
بیـن شـهروندان تهرانی انجامیده اسـت.
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