
  جمهور رییساز سوي  المللی ایران سند جامع روابط علمی بین ابالغ

 25/02/1397تاریخ انتشار سند: 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی 805سند در جلسه  تصویب

هاي کلی علم و فناوري و  انداز جمهوري اسالمی ایران، بند ششم سیاست در راستاي تحقق اهداف سند چشم
بخش در  جامع علمی کشور که در آنها گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهامراهبرد کالن نهم نقشه 

اي و جهانی همراه با تحکیم استقالل  حوزه علم و فناوري با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه
رگرفته و کشور و جلوگیري از تحقق اهداف نظام سلطه بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد تأکید قرا

مقام معظم رهبري در خصوص مراودات و مبادالت علمی، آموزشی و  9/6/1395منظور اجراي دستور مورخ  به
به تصویب » المللی جمهوري اسالمی ایران سند جامع روابط بین«پژوهشی با سایر کشورها، سند حاضر با عنوان 

 .رسد می

 اهداف کالن :1ماده 

روابط علمی «المللی که در این سند به اختصار  آموزشی، پژوهشی و فناوري بینمراودات و مبادالت علمی، 
 :شود، داراي اهداف کالن ذیل است نامیده می» المللی بین

دار کشور و  از اولویتهاي برتر و نوپدید و مورد نی ها و فناوري تحقق دیپلماسی علمی فعال براي کسب دانش ـ 1
 مبانی معرفتی اسالمگشایی علمی بر اساس همچنین افق

 ویژه جهان اسالمالمللی به می در مجامع علمی بینارائه، بسط و تعمیق مطلوب معارف و علوم انسانی و اسالـ  2

هاي علمی کشور جهت ارتقاء سطح علمی و فناوري سایر جوامع و  استفاده هماهنگ و منسجم از ظرفیتـ 3
 کشورهاي همسو

 هاي کالن نظام دستاوردهاي علمی و فناوري کشور در چارچوب منافع ملی و سیاستترویج، انتشار و انتقال  ـ 4

هاي انسانی و علمی  مقابله با نفوذ و انحصارطلبی علمی نظام سلطه و حفاظت و صیانت هوشمند از سرمایهـ 5
 کشور

 راهبردها  :2ماده 

 المللی هاي علمی بین براي توسعه همکاريگذاري یکپارچه  ربط و سیاست هاي ذي افزایی دستگاه هماهنگی و هم ـ 1

ها و  هاي صیانت شده فراملی میان دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه تقویت و توسعه شبکه ـ2
 بنیان در داخل و خارج از کشور هاي دانش هاي علم و فناوري و شرکت هاي علمیه، مراکز پژوهشی، پارك حوزه

ویژه در  هاي نسبی کشور به ش روابط علمی با سایر کشورها با تأکید بر مزیتبخ توسعه هوشمند و الهام ـ 3
 علوم اسالمی

هاي راهبردي و مورد نیاز با  سازي فناوري تسهیل دستیابی به دانش طراحی و تولید با رویکرد بومی ـ4
 هاي احتمالی آن پیشگیري از آسیب

 اقدامات ملی :3ماده 
المللی  هاي فرهنگی و سایر نهادهاي فعال در عرصه بین ها، رایزنی ظرفیت سفارتخانهبرداري از  تقویت و بهره ـ1

 المللی براي توسعه هوشمند نظام روابط علمی بین



 المللی کشور  سازي سامانه امن ثبت اطالعات، رصد، پایش و ارزیابی روابط علمی بین طراحی و پیاده ـ2

ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی،  آفرینی تأثیرگذار سازمان تعیین ضوابط و تسهیل هدفمند عضویت و نقشـ  3
 المللی  هاي علمی و صنفی، پژوهشگران و فناوران در مجامع و رویدادهاي علمی بین مراکز علوم دینی، انجمن

هاي  دار در عرصه ي علمی اولویتدادهاائه و نشر دستاوردهاي مهم و برونتعیین چارچوب و ضوابط ارـ  4
ها،  نامههاي اجتماعی، مقاالت، شناخت شبکههاي اطالعاتی،  ها و بانک المللی از طرق مختلف از قبیل پایگاه بین

 منظور رعایت منافع ملی و ایجاد فضاي امن ارتباطی  ها و رویدادهاي کارآفرینی به ها، کنفرانس نامه پایان
هاي علمی و  کمک و بنیان در کشورهاي هدف ویژه دانش و خدمات علمی و فناورانه بهتوسعه بازار محصوالت  ـ5

 اي کشور  هاي توسعه گیري هدفمند از دیپلماسی و کمک فناوري به کشورها و جوامع همسو با بهره

عارف ویژه علوم انسانی و م اسالمی به -ترجمه، نشر و گسترش منابع و دستاوردهاي علمی و فرهنگی ایرانی ـ 6
 هاي علمیه و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور  هاي حوزه گیري از توانمندي اسالمی به بهره

جایگاه زبان فارسی در بین  ءمنظور ارتقا ها و ابزارهاي ترویج زبان فارسی به کارگیري روش توسعه و به ـ7
 المللی علمی هاي بین زبان

مند از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و  گیري ضابطه کار جذب، اقامت و بهرهسازو  توسعه ـ 8
 ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور  دانشجویان خارجی به

هاي  هاي تحصیلی و فرصت دهی، حمایت و هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیرایرانی و اخذ بورس سامان ـ 9
 هاي تعیین شده در اسناد باالدستی نظام  نی بر اولویتمطالعاتی خارج از کشور مبت

ها و مراکز تحقیقاتی،  هاي آموزشی و دانشگاهی، پروژه المللی از قبیل دوره هاي علمی بین توسعه همکاريـ  10
 گذاري مشترك با کشورهاي خارجی  بنیان، مجالت علمی و سرمایه هاي دانش شرکت

 .سند عمل خواهد شد 4ماده  2به این اقدام مطابق بند تبصره: تدوین و تصویب ضوابط مربوط 

 هاي مهم ملی و نظارت بر آن المللی و طرح سازي پیوست فناوري در قراردادهاي بین پیاده ـ 11

المللی و  هاي بین صیانت از پژوهشگران و فناوران، دستاوردهاي علمی و حقوق مالکیت فکري آنها در عرصه ـ 12
 هاي الزم  وزشسازي و ارائه آم آگاه

 راهبري و نظارت بر سند  :4ماده 

المللی در عرصه روابط  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی وظیفه نظارت بر این سند و سایر اسناد بین ـ1
 .علمی و فرهنگی را با همکاري مبادي مسئول بر عهده دارد

نامه ستاد، با حضور و حق رأي  آیین 5ماده  4علمی کشور بر اساس تبصره  عستاد راهبري اجراي نقشه جام ـ2
 .وزیر امور خارجه و وزیر اطالعات، وظیفه تصویب ضوابط الزم را بر عهده دارد

 .شود هاي مرتبط با حق رأي به جلسات ستاد دعوت می ترین مقام سایر دستگاه تبصره: حسب موضوع، عالی
 .سازي مفاد این سند را بر عهده داردریاست جمهوري مسئولیت اجراییوري معاونت علمی و فنا ـ3
 


