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 سُلطانٌ مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم يَجِدهُ صيلَ عَلَيه. العِلمُ

شود، و هر  روزيهر كه آن را بيابد با آن يورش برد و پت است، دانش، سلطنت و قدر

 بر او يورش برند و مغلوب گردد. ابديكه آن را ن

 .۳۱۹، ص۲۰ج د،يالحد ی، ابن ابهالبالغ نهج شرح، (السالمهي)علیعل امام

 مقدمه 

سعه تو و شدباتمدن ساز  بایدآرمانی  دانشگاه .استبزرگترین سرمایه آن جامعه  ،آرمان یک جامعه

بنیان و تالش در جهت تحقق دانشگاه دانا، حکمت امروزه، . به همین دلیلمحقق کندرا دانایی 

در محیط  فعالیت ،از طرف دیگرتبدیل شده است. و همگانی محور، به یک مطالبه عمومی جامعه

ی القحل تو م یک سوفکری دشمنان اسالم و قرآن از  یرحمانهدانشگاه که نقطه تمرکز تهاجم بی

 لذت بخشپرالتهاب و در عین حال  دقیق،، کاری ظریف ،های گوناگون از سوی دیگر استاندیشه

  است.

، فصل نوینی در حیات و جوشش آموزش عالی ایران آغاز شد. در این وقوع انقالب اسالمی ایرانبا 

 ،مناسب سازیهای آموزشی و ظرفیتدوران نظام مقدس جمهوری اسالمی با تقویت زیرساخت

ها و مؤسسات آموزش عالی فراهم آورد تا به ساز جذب حداکثری جوانان مستعد را در دانشگاهزمینه

 . کند تامینهای مورد نیاز کشور این طریق بتواند نیروهای متخصص را در زمینه

های های متعدد تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و گرایشرشتهبتدریج  در آغاز دهه دوم انقالب

که در واقع  تولید علمی کشور، یلی به رشد تکم تحصیالت هایجاد شد. گسترش دورهای کشور

های لزوم مشارکت کشور در تمرینی برای تولید علم بود؛ منجر شد. در اواخر دهه دوم انقالب زمزمه

پژوهش به آموزش و  تولید علم جهانی و گسترش مرزهای دانش آغاز شد. بدین ترتیب موضوع 

که امروز نتیجه  و به یک پروژه ملی تبدیل شد، جای خود را باز کردنیز  عموم مردم بین در آرامی

وری ایران اسالمی های شگرف علمی و فنابا پیشرفت کشورهر گوشه این  سازی را دراین فرهنگ
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تنها به کسب رتبه اول علمی نیست و ضروری در این برنامه ها بیان این پیشرفت که هستیمشاهد 

 اشاره می شود.منطقه  در

نظیر جنگ و  ،که تالش، هماهنگی و انسجام ملی صرفا مستلزم وجود شرایط حاد کردباید اذعان 

است، بی  نبرد همه جانبهرویارویی با بالیا نیست و اگر نگوییم عرصه زندگی همواره یک عرصه 

ت خویش و شو سرنوزندگی ها است. آنان که در تغییر اوضاع تردید عرصه رقابت و سبقت جویی

به همان گونه که در قرآن مجید  .مطابق سنت الهی نیز پیشرو خواهند بود، کنندبهبود آن تالش 

. اگر هشت سال دفاع "ما بِأَنفُسِهِم روایِّغَیُما بِقَومٍ حَتّى  رُیِّغَیُإِنَّ اللَّهَ ال "آمده است: عنوان سنتی الهی 

مبنا بر زندگی در یک سطح ملی است، این  کهزمانی مقدس یک اهتمام ملی به وجود آورده بود،

هماهنگی و انسجام به نحو مقتضی باید تداوم یابد. امروز این مسأله به لحاظ گرایش عمده رقابت 

مقام  کند و بیاناتریزی خاص خود را طلب های علمی کشیده شده و برنامههای جهانی به عرصه

های کلی علم سیاست د چشم انداز بیست ساله،وین سندت، در حوزه علمی (هلل)حفظ ا معظم رهبری

بر این نیز و اسناد علوم مختلف کشور  ، سند دانشگاه اسالمیکشورنقشه جامع علمی  ،و فناوری

 به سبد سياستی نيزعلم و فناوری  بنابراين سياست گذاریگذارد. واقعیت صحه می

در دنيای سياست به يدی را ها اضافه شده و ديپلماسی علم و فناوری عرصه جدحكومت

در این زمینه ضرورت  برنامه ریزی های دقیق علمیبه همین دلیل، . خود اختصاص داده است

های علمی و فنی قدرت نرم هر كشوری از جمله جمهوری اسالمی از طريق پيشرفت .دارد

گر ايران همگام با قدرت سخت به دليل افزايش جاذبه در نزد مردم كشورمان و جوامع دي

اکمیت نظام و در داخل کشور منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و مقبولیت ح يابديش میافزا

تاثیرگذاری و در نهایت صدور  ،منجر به افزایش نفوذ فرهنگ اسالمی شده و در خارج از کشور نیز

 شود. به همین دلیل دنیایجنگ نرم دشمن می مقابل مصونیت جامعه در و نهایتاانقالب اسالمی 

 .استجمهوری اسالمی  استکبار در پی حذف فیزیکی دانشمندان اثرگذار سلطه و

. شودمیها ختم و هم به دانشگاهشده ها شروع ند تحول در جهان هم از دانشگاهیارسد، فربه نظر می

و در د یزات و امکانات جدیتجه، د فناوریید دانش و اطالعات، امکان تولیک سو با تولیها در دانشگاه

هاان نتینوع تولتآورند و محصوالت مرا بوجود میایش و آرامش جامعه سهایت آن لای یدی ج جاه عم

ر فضای فرهنگ و اقتصاد اجتماعی و ییگر با تغیاز سوی د .ستا هازات آنید دانش و تجهیند تولیفرا

شاگاهیاا "رد، مجددایگمیره دانش بشر صورت یش ذخیجاد تحوالت بعدی که در اثر افزایا  اهان دان

قاد،رات بوجود آمده رییکه تغ هستند سات ما ا به عنوان سوال اساسی مورد ن سای و د د یاه تولیابرر

 ند. ینماد مییجدو فناوری دانش 



4 

 

شرفته، یست ساله خود، برخورداری از دانش پیران در افق آرمانی و چشم انداز بیجمهوری اسالمی ا

قاه و صادی، عگاه نخست اقتیوری و احراز جااد علم و فنیتوانا در تول ساطح منط نااوری در  مای و ف ل

ـبه  ۱۳۹۰سال  ازكه  شاكريمخداوند بزرگ را  است. کردهگذاری  ه را هدفیکشورهای همسا رت

ساتن واقعیت بدین ای .ه استمورد نظر سند چشم انداز تحقق يافتمنطقه اول علمی   معنی ا

دست  به آنها ادبرسم به كه اند جامعه دانشگاهی کشور به خوبی در این عرصه فعالیت کردهکه 

 ستاييم.را می آنانمريزاد گفته و تالش 

ساتلزم  سند تحقق اهداف نااوری م عازمیاچشم انداز در ابعاد علمی، پژوهشی و ف یاه  ک  لای، روح م

ظام یفرمان جنبش تول جهاد علمی است. انقالبی و قاام مع ساط م کاه تو فازاری  د علم و نهضت نرم ا

د ین تاکیسو مبکیداشتن نقشه جامع علمی کشور، از  شان برید ایز تاکیرهبری صادر شده است و ن

حار  و درخواست مشارکت از دانشگاه ساتای ت ها، دانشمندان، صاحب نظران و محققان کشور در را

شاور، علید اییگر تایی دیعلمی است و از سو رغم یان نکته است که کشتی علم، پژوهش و فناوری ک

شاه و سان کیدات گران نخبه و ناخیبرخورداری از هدا شاتن نق بادون دا ماوده  مای و یار آز سات عل ا

بهتر وقتی نگرش های موجود در  به عبارت د.یبه مقصد نخواهد رس و سالم فناوری مناسب به موقع

شارفتهای توسعهمولفه برای هر یک از دبای ،حور را مورد توجه قرار می دهیممتوسعه دانایی  و  ، پی

ظاارسرعت  با اده تاتخصیص د مناسبی هزينهو  ينهزگ، زير ساخت ،جامعه ارتقاء دانایی  ماورد انت

 . رودلخواه به پیش دجهت  در

ساعه. فراتر از نتیجاستکننده نتایج حاصل تعییننوع عملکرد  و هابرنامه رویکرد اهداف، هار ه تو ای 

د قتصاو ا های امنیت، سالمت، قدرتیعنی: ارتقاء شاخص مصوب نظام فرادستی برنامه، نقشه و اسناد

قاانون،  .شدمدل توسعه انتخاب شده غافل ها و آنباید از تاثیرات فرهنگی ن هار  باید قبل از تصویب 

 کردهبینی آیین نامه، اجرای هر پروژه عمرانی و یا هر دستوری، تاثیرات فرهنگی آن را پیش مصوبه،

جاام داد. قاوه و با علم به آن، هر گونه اقدامی را ان ناگ  یارا فره کاهز سات  عاه  ای ا ماال جام باه ک  را 

چاه رساند. بنابراین برای سرمایه گذاری جاودان و مادام می کارد و  جااد  ساالم ای العمر باید فرهنگ 

لاه وزارت تر از وزارتخانهشایستهای نهاد، سازمان و وزارتخانه پاژوهش از جم ماوزش و  تاولی آ های م

وری اسالمی، کارکرد قدس جمهبنابراین در مهندسی فرهنگی نظام م علوم تحقیقات و فناوری است.

سات، علوم، تحقیقات و فناف وزارت یبخش غیر قابل تفکیک وظا ،هاتربیتی دانشگاه -فرهنگی وری ا

 اگر چه در نام این وزارت نشانی از فرهنگ نباشد.

نااوریو پار  مراکز پژوهشی ، موسسات آموزشی،هادانشگاهاگر  لام و ف شاور های ع یات ک  باه مأمور

مااعی وری،نوآوری و فنا ش، آموزش،نی پژوهبنیادی خود، یع جاه،  خدمات اجت گای و در نتی و فرهن

ضاالت و دانا  قانون مدار ،دین باورعاقل، تربیت شهروندان عالم،  حال مع هاا در  قاش آن توجه کنند، ن
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نادگی  ورانهاهای فناجتماعی، نوآوری باود ز شامگیر و در نهایت پیشرفت و به سایار چ تار از ماردم ب

ـمدنهای انشگاهدبود و گذشته خواهد  جاود خواهه با ـسازت مادناو فازاری د آ نارم ا ساتر   و  کاه ب

ظار -برای تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس الگوی اسالمی افزاری الزمسخت ماد ن ایرانی پیشرفت 

ماروز همانباید توجه داشت  .کردمهیا خواهد را جمهوری اسالمی  سالمان گونه که نباید دیروز و ا م

سات ایباید به گونه ی، تحقیقات و فناورلومرت عوزا ،یکسان باشد ماه ،اریذگاسیا جارابرنا یازی، ا ، ر

 .دهدبه جامعه تحویل  تر از گذشتهاثربخش آینده راهای نسل که کندهدایت، حمایت و نظارت 

 نیو همچن الذکر،فوق یکالن در اسناد باال دست یو راهبردها هااستیبا در دست بودن سدر نهایت، 

در تحقق اسناد  نجانبیا یهااز نظرات نخبگان، اهم محورها و برنامه یریگرهو به یرنگندهیآ

 سیرئ یاعالم یتحقق اهداف و برنامه ها یدر راستابه ویژه سند دانشگاه اسالمی و  یباالدست

مختلف با  یهادر نشست یسیرئ دکتر ابراهیم نیحجت االسالم و المسلمحضرت جمهور محترم، 

که  تنظیم شده است، 1400خرداد  19از جمله نشست دانشگاه تهران در   ،انیشجوو دان استادان

  فرمودند:

از  یكيدر متن تحوالت باشد و  ديو دانشگاه با باشد  یعلم و فناور ديتحول با هيپا"

  "دهدیم ريينگاه را تغ نيبودن دانشگاه است كه دولت من ا هيدر حاش یاشكاالت فعل

به  ژهیکشور، از جمله  توجه و یبه نظام  علم  ریاست محترم جمهوری یاهبردنگاه مثبت و ر  نایقی

پشتوانه  ،جامع االطرافها  در حل مسائل کشور و تحقق توسعه دانشگاه یمحور گاهینقش و جا

 .استذیل   یعلم یهاتحقق اهداف و برنامه یبرا یمیعظ

 بخشی از اهداف توسعه هدفمند آموزش عالی 

های پذیرش دانشجو متناسب با نیازهای موزش عالی و اصالح سیاستآ توسعهسازی متناسب -1

آمایش سرزمین، یعنی ایجاد توازن بر اساس المللی و بین ملیای، منطقهجامعه در مقیاس استانی، 

 .بین مناطق مختلف کشور، جمعیت، فضا و فعالیت های آموزش عالی

های آموزش رشته ها، مقاطع و زیرنظام ،تع موسساگرایی در ایجاد، توسعه و یا تجمیماموریت – 2

 .اصالح وضعیت موجود آموزش عالی عالی و

ها( ایکردن، توسعه میان رشته)بروزرسانی، بازنگری، کاربردی شیزبازنگری در برنامه های آمو - 3

 المللی.ای و بینهای بومی، ملی، منطقهبا توجه به نیاز

ها، متناسب با های آموزشی  و دانشگاههای زیرنظاماموریتتبیین و بازنگری و تفکیک م - 4

 .توانمندی و اهداف کالن آموزش عالی و تقسیم کار ملی در مناطق کشور
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 ،ها و استانداردهانهادینه کردن کیفیت در نظام آموزش عالی )ساختارسازی، تدوین شاخص - 5

 .ینده کشورحال و آبندی( متناسب با نیازهای بندی و رتبهدرجه ،اعتبارسنجی

تعیین جایگاه و نقش آموزش عالی فراملی )ایجاد دوره مشتر  بین المللی، ایجاد شعب  - 6

های داخل در خارج و پذیرش دانشجوی خارجی( برای دانشگاههای مناطق مختلف  دانشگاه

 .خصوصا دانشگاههای مناطق مرزی

 در توسعه آموزش عالی با یردولتیحمایت از توانمندسازی مشارکت فعال و تاثیرگذار بخش غ-7

 .کیفیت در مناطق مختلف کشور پژوهشی و-رعایت استانداردهای آموزشی

های های مهارتی آموزش عالی در مناطق مختلف کشور متناسب با مزیتتقویت و توسعه دوره - 8

 .آن مناطق

رفع  ارکار وبازبه  ورودو دانش آموختگان در راستای کارآفرینی  و توانمندسازی کارآمدسازی – 9

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(.  8-5)موضوع بند  های بومی و ملینیاز

 ویژه در حوزه علوم انسانی و هها، بحمایت از تولید علم و فناوری بومی در تمام حوزه - 10

 .های علوم انسانیسازی برای ورود نخبگان در رشتهزمینه

 .فی آموزش عالیکیمی و های کشاخصهمزمان ارتقاء  - 11

افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در راستای توجه ویژه به جذب، نگهداری و دانش – 12

 نظام مدیریتی سند دانشگاه اسالمی(. 3-1)موضوع بند  ایفای نقش موثر در جامعه

ی در گیری نظام آموزش عالی در راستای مشارکت جمعاصالح ساختار مدیریتی و تصمیم - 13

جای مدیریت از باال به پایین( و تمرکز زدایی و ایجاد هشده بمدیریت توزیع ر)استقرا وزش عالی،آم

ها، تدوین ریزی آموزشی، توسعه رشتههای برنامهپویایی آموزش عالی و افزایش اختیارات در زمینه

 ق و در مناطهای درسی، توسعه آموزش عالی، ارزیابی و نظارت و افزایش اختیارات برنامه

 .های آمایشی، همراه با نظارت و ارزیابی نظام مند از آنهابندیپهنه

های دانشگاهی و توجه به های اسالمی در محیطتوجه خاص به حفظ و نهادینه کردن ارزش-14

ای و فضای گیری از امکانات رسانهبا بهره اجتماعی مناطق در توسعه آموزش عالی،-بافت فرهنگی

 .مجازی
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 باالدستیاسناد 

 های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست •

o بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری 

o 1404انداز جمهوری اسالمی ابران در افق سند چشم 

o های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سیاست

 اسالمی ایران

o اد مقاومتیلی اقتصسیاست های ک 

o  1398بیانیه گام دوم  رهبر معظم انقالب 

 قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی •

o قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

o  ،قانون اهداف، وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیالت وزارت علوم

 تحقیقات و فناوری

o ها و سازی نوآوریان و تجاریبنیانشها و موسسات دقانون حمایت از شرکت

 اختراعات

o ،.قوانین  برنامه های  توسعه پنج ساله شامل: قوانین پنجم  و  ششم توسعه ج.ا.ا 

o  ( 1383قانون تشکیل وزارت عتف )مصوب سال 

 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی •

o سند نقشه جامع علمی کشور 

o سند دانشگاه اسالمی 

o کشور فناوری سند تحول راهبردی علم و 

o (1391سند آمایش آموزش عالی )مصوب وزارت عتف 
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دولت  تحقیقات و فناوری ،علوم وزیر پیشنهادی های فرابخشیاهم برنامه

 سیزدهم

 و بهره وری نرخ محلی، تخصیص اعتبارات دانشگاهی بر اساس سرانه -1

نیروی انسانی  ی تربیتبه منظور زمینه سازی برا"بر اساس برنامه پنجم توسعه  کهاز آنجایی

متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف 

توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است: هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای 

در  مایت راهای آموزشی و خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حکشور بر اساس هزینه

لذا بر اساس طرح  "ریزی و فناوری دولتی محاسبه و به طور ساالنه تامین کندچهارچوب بودجه

ها و مراکز آموزشی اعتبارات دانشگاه وریبا لحاظ سرانه، نرخ محلی و بهرهریزی عملیاتی بودجه

 فناوری رقابت علمی واین طرح باعث . تعیین و به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید

های شده و از استخدام نیرو و هزینه موسسات آموزش عالیچابکی سیستم مدیریتی سازنده و 

 .کندمیغیرضرور، ممانعت 

 در ابعاد ملی تفریغ و هدفمند کردن بودجه -2

گرا شدن و رقابت علمی در برای ماموریتهای امناء، با حضور هیاتاستقالل موسسات آموزش عالی 

گیری شخصیت راملی موسسات آموزش عالی یک ضرورت است، اما شکلو فملی ای، سطح منطقه

دارد.  های منعطف هدایتگرمتوازن علمی، فناوری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها نیاز به چاچوب

، برای تحقق بعضی از اهداف اصلی سالیق مدیریتیممکن است چوب رچااین زیرا در صورت نبود 

  های اصلی قانون بودجه موسسات آموزش عالی وبودجه در ردیف ا توزیعهزینه نکند. در نتیجه ب

 ویژه مستقل کردن بودجه پژوهشی و فناوری بستر تحقق دانشگاه جامعه محور ایجاد خواهد شد.هب

های علم و ها، موسسات آموزشی، مراکز پژوهشی و پارکمدیریت هزینه دانشگاه -3

 فناوری

اتی برای اعتبارات مازاد بر پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر زی عملیهدف از این بخش، برنامه ری 

. این طرح استهای علم و فناوری کشور ها، موسسات آموزشی، مراکز پژوهشی و پار در دانشگاه

وری، شاخص مداری و دوری جستن از سلیقه در عالوه بر نقش آموزش مدیران، موجب افزایش بهره

ها است. س این طرح، توجه به تفریغ بودجه، قوانین جاری و اولویتشد. اساکرد منابع خواهد هزینه

 در یک جامعه فرهیخته و شاداب دانشگاهی تصمیمی که از پشتوانه منطقی و علمی برخوردار نباشد

. بنابراین توزیع عادالنه کندمینه تنها پذیرفته نیست، بلکه جایگاه مدیریت دانشگاهی را تضعیف 



9 

 

نیاز توسعه و پیشرفت است. های علمی، مشروع و مقبول پیشبر اساس شاخصتبارات امکانات و اع

 ها در این بخش نقش پر رنگی خواهند داشت.هیات امناء دانشگاه

موسسه پژوهش و  و (ISC)تقویت و توسعه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  -4

  ریزی آموزش عالیبرنامه

استفاده از این منبع . پیشرفت، دانایی استابع مهم من ی از، یکدر دنیای پر رمز و راز کنونی

دستیابی به  برایشود. کاهد، بلکه موجب افزایش میزان و مقدار آن نیز مینه تنها از مقدار آن نمی

بنیان و استفاده از منبع دانایی برای رسیدن به پیشرفت، اطالع داشتن و آگاهی از پیشرفت دانش

و  ی، سیاسی، اقتصادی، علمیانسانی، معنوی، فرهنگی، اجتماعتلف مخ هایآمار دقیق در عرصه

ریزی برای پیشرفت بدون لحاظ آمار دقیق از حوزه مورد نظر، ناپذیر است. برنامهاجتناب فناوری

کشور ما  خواهد نمود. واقعیت این است کهو ناکارآمد جلوه  های ذیربط عقیمجامعه هدف و شاخص

ریزی ها و برای برنامهاست و مرکز آمار کشور برای همه عرصه هل نکردقوی عمدر زمینه آمار 

های کوتاه مدت، برنامهنیز آمار کشور  الزم را در اختیار ندارد. برای مهندسیکامل و پیشرفت، آمار 

 .ایممیان مدت و بلند مدت نداشته

در حال شده که تأسیس  (ISC)در عرصه علمی پایگاه استنادی علمی جهان اسالم خوشبختانه 

های مختلف به محدود و خاصی برنامه داشته و فعال است. نهادها و سازمان هایبخشدر  رحاض

 ،به عنوان نمونه کنند.میای عمل غیرحرفه اغلبفراخور نیاز خویش مرکز آماری تخصصی دارند که 

به آموزش  برای ندتوامی خودهای آماری با تکمیل دادهآموزش عالی ریزی و برنامهمؤسسه پژوهش 

های مختلف در هر سال و یا در های رشتهتعداد دانش آموخته مثال. کندریزی برنامهصورت هدفمند 

برای تنظیم میزان پذیرش  شاغلکل به تفکیک زن و مرد، استانی، شهرستانی، سنی، بیکار و 

 دانشجو برای آن رشته و یا تأسیس آن رشته برای آینده یک ضرورت است.

مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی وضعیت آماری بسیار نامطلوب و غیر شفاف است. های صهدر عر

ز در هر بخش یک نیعالوه بر نیازسنجی، وظیفه نیازآفرینی آماری  برنامه ریزی صحیح،برای  لذا

ریزی علمی و قابل اعتماد برای مدیریت . امروزه کشورهای پیشرفته جهت برنامهضرورت است

آمار الزم در مورد دیگر کشورهای هدف و مورد نظر دنیا را نیز خود طراحی،  صادرات،واردات و 

کنند. یعنی یک کشور پیشرفته بر اساس آمار نیازها و سالیق دیگر کشورهای تغذیه و مدیریت می

، ماکشور  درکند. این در حالی است که طرف تعامل خویش، صنعت، محصول و خدمات تأسیس می

 .نشده استنسیل آمار استفاده از پتا به نحو مطلوب

تقویت و گسترش افزایش ظرفیت آماری و نمایه سازی آماری پایگاه استنادی علوم  ،این واقعیت

نمایه سازی نیازها، بانک  برایجهان اسالم را به عنوان استخر دانش و اطالعات آماری علمی کشور 
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کارهای  کاری واین بخش از موازی  توسعه اب در حقیقت نماید.ضروری می را کتب و هاایده، طرح

و دسترسی آسان به اطالعات علمی، نظارت بر تولید علم و فناوری، هدفمند  کردهتکراری جلوگیری 

این دو نهاد کلیدی در رتبه بندی هدفمند و اثر بخش  سازد.می کردن تحقیقات و .. را مقدور

 .توانند هم افزا عمل نمایندموسسات آموزش عالی می

دانشگاه ها و معاونت  تقویت هیات امناءسو سازی منافع فردی با منافع ملی با هم -5

 حقوقی و امور مجلس

 کندمیمجوز مدیریت و استفاده از منابع اعم از مادی و معنوی را صادر  ،که قانونییاز آنجا

 و المتثروت، سهای علم، فناوری، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت، قدرت، شاخص ،و اجرای قوانین

 دهد، باید برای طراحی، تصویب، اجرا و نظارت بر آن، اهمیت را ارتقاء یا تنزل می معنویت

گذاری برای العاده قائل شد. هرگونه هزینه وقت و سرمایه عالمانه برای قانون، در واقع سرمایهفوق

ه به سمت یت جامعپیشرفت و تعالی جامعه است. باید این واقعیت را پذیرفت که کنترل و هدا

های بیرونی یعنی قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها مقدور و پیشرفت و تعالی از طریق کنترل

های درونی یعنی دین، وجدان و اخالق را نباید در سالمت معنوی . اگر چه نقش کنترلاستمیسور 

 گرفت. فردی و اجتماعی جامعه نادیده

شود و به عبارت ر صرفاً با اجرای قوانین حاصل میالت محوکه دستیابی به پیشرفت عد بدیهی است 

طراحی  در راستای. بنابراین استنتیجه و خروجی اجرای قوانین پیشرفته و عالمانه  ،پیشرفتبهتر 

ا لذقانون باشد.  هامولفهیکی از مؤثرترین  است ضروری ،پيشرفت ايرانی-الگوی اسالمی

ها، موسسات، مراکز ی و هیات امناء دانشگاهاء مرکزمعاونت حقوقی و امور مجلس و هیات امن

پاالیش،  ،اتاق فکری وم، تحقیقات و فناوری به منزلههای علم و فناوری وزارت علآموزشی و پار 

 توسعه جامع اعم ازشناسی، نیازسنجی، نیازآفرینی و ارزیابی قوانین در راستای رسیدن به آسیب

تواند این قوانین می .باشندلوژیکی، اقتصادی، سیاسی و تکنو انسانی، معنوی، فرهنگی، علمی، فنی

های مختلف، شورای اسالمی، هیأت وزیران و وزارتخانهشورای عالی انقالب فرهنگی، توسط مجلس 

 نیز در طراحی، تصویب و اجرا گردد. ضمناً ارزیابی قوانین کالن موجود و تأثیر آنها در پیشرفت 

برای طراحی قوانین  ت حقوقی و امور مجلس قوی است.و معاونداشتن هیات های امناء  گرو

این دو معاونت مطالعه تطبیقی نیز یک ضرورت است. بدیهی است که کارکرد  و توسعه، پیشرفت

از طریق قانون توان می هاآنو با اشترا  مساعی  است مشتر  هاآنولی هدف  متفاوت است اگرچه

 سازیسیستم نمایه برای موفقیت این برنامه نیاز به .ش دادو نقش سلیقه را کاه به پیشرفت رسید

، یکی از آرزوهای دیرینه تمامی . به عنوان مثالوجود دارد وزارت متبوعقوانین و مصوبات در 
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مسئوالن کشور ارتباط صنعت و دانشگاه است. اگر تا کنون این هدف محقق نشده است، یکی از 

. قانون مناسب، عالمانه، واقع گرایانه و استاالجرا زمآمد و المهمترین دالیل آن، فقدان قوانین کار

رساند. به هدف می ،ممکنسرعت و یا  ناالجرا بزرگ راهی است که جامعه را با سرعت مطمئالزم

سرعت مطمئن و ممکن بستگی به مجری قانون و شرایط و بستر اجرا دارد. در حقیقت مدیریت نیز 

برای  ،در علم مدیریتوری بهرهاز قانون است.  اثرتم ریوبهره در سرعت دستیابی به پیشرفت و

وری از قانون و ، در صورتیکه میزان بهرهروداستفاده از منابع مختلف اعم از مادی و انسانی بکار می

ای برای کشور شود. این ادعا تواند منشاء خدمات ارزندهابداع فرمول و شیوه نامه محاسبه آن می

نکه یک قانون با گذار را برآورده سازد. ایه اجرای قانون باید هدف قانونکه نتیجبدین معنی است 

گذار آید، به مدیریت و مجری قانون نیز بستگی دارد، که قانونای به اجرا در میهزینه چه سرعت و

باشد. نکات فوق  قانون ببیند تا سرعت مطمئن حداکثرباید کف سرعت و سقف هزینه را نیز در 

ی به پیشرفت واقعیت دارد که در کشور ما به خوبی از پتانسیل قانون برای دستیاباز این حکایت 

دستیابی به پیشرفت در  بمانددالیل عدم استفاده مطلوب از پتانسیل قانون  استفاده نشده است.

سیس پایگاه نمایه ، تأاهواقعیتاین گنجد. پرداختن به آن در این مجال نمیو  کشور متعدد است

ق در عرصه علمی به ما تحقیروش  نماید.ضروری می ین و مصوبات را در وزارت عتفزی قوانسا

گذشته و  و مصوبات دستیابی به قوانین ،جدید که برای تصویب قوانین و مصوبات آموخته است

از جمله مشکالت موجود در  تصویب و پیشینه آنها اجتناب ناپذیر است. زمانی و مکانی شرایط

رویه در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اعم از هیات علمی و غیر هیات  دم وحدتوزارت عتف ع

است. اگرچه رقابت سالم علمی  شدهانشگاه ها علمی است که موجبات تفرقه و از هم گسیختگی د

ولی  ،ها اصل است و هر کس به میزان استعداد و کارش باید دریافتی داشته باشد هدر بین دانشگا

صورت می  ین دو بخشافراد با وظیفه و کار یکسان در اثر عدم مدیریت ا لمال بهپرداخت از بیت ا

 پذیرد.

 علمی ایجاد سیستم انگیزشی و سنجشی مستمر -6

وجود ، اتفاق می افتد اوهای یک عضو هیات علمی در نیمه اول خدمت با توجه به اینکه ارتقاء مرتبه

هیات علمی ضرورت دارد. در این پرسنل  سیستم انگیزشی و سنجشی دائمی برای تالش پیوسته

امناء موسسات آموزش عالی  های( و فراملی در هیاتمطالعه تطبیقیرابطه از تجربیات موفق ملی )

 خواهد شد. استفاده

رفیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )شورای عتف( برای ظاستفاده از  -7

 ارتباط دانشگاه و صنعت
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گذاری کالن ا هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستبف ی عتشوراتشکیل  1383در سال 

رفیت این شورا برای تثبیت ظاز  بینی شده است.اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش

 موسسات بین ملی کار تقسیم و تحقیقاتی کشور هایاولویت شناسایی جایگاه مرجعیت، تجمیع و

همچنین از  آنها استفاده خواهد شد. نسبی های مزیت به جهوت باپژوهشی  آموزش عالی توانمند

های رفیت اجرایی این شورا برای تعامل سازنده و ایجاد هم افزایی در تعیین و اجرای ماموریتظ

هدف استفاده خواهد موسسات با استفاده از تخصیص منابع مشتر  با معاونت علمی و نهادهای هم

 شد.

از پایان نامه های دانشجویان تحصیالت  شیبخ دایتهدفمند کردن تحقیقات و ه -8

 تکمیلی در زمینه تحقیقات کاربردی

پذیرش برای  کاربردی ظرفیت ویژههیات علمی با لحاظ رتبه علمی ایشان، اعضاء برای در این طرح 

در نظر گرفته می شود.  کاربردی( با پایان نامه و رساله دکتری)دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری 

پذیرفته خواهد  کاربردی و بنیادی دانشجو در هر دانشگاه با دو کد رشتهضو هیات علمی عهر  ایبر

. ظرفیت ویژه کاربردی استفاده کننداز  می توانندشد. اعضاء هیات علمی غالب رشته ها حداقل 

پایان  داوری و ادامه تحصیل دانشجویان با کدانتخاب عنوان پایان نامه و رساله، شیوه نامه پذیرش، 

اجرای نظام پیشنهادات ملی و اجرای آن توسط پایگاه  کاربردی تهیه خواهد شد. و رساله نامه

خواهد پذیرفت. شیوه نامه پیشنهادی موجود بازنگری، تکمیل،  استنادی جهان اسالم صورت

 (.نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسالمی 3-3بند  موضوع) تصویب، اجرا و نظارت خواهد شد

ف دانشگاه های دولتی، یتفکیک وظاوزش عالی و ماجرای طرح آمایش آو  تکمیل -9

 غیردولتی و عدم مجوز ورود به ماموریت های یکدیگر

بی  اگرچه کتمان رشد کیفی نیز) نموده است کمیبا توجه به اینکه آموزش عالی رشد شگرف 

ورود به  سر . رقابت برنیستند نگران ادامه تحصیل فرزندانشان ،امروزه خانواده ها (انصافی است

تنوع بخشی به رشته ها در هر استان جهت پاسخ دادن به سالیق  ،برتر است. بنابر این های دانشگاه

طرح هماهنگی با مزیت های نسبی و منطقه ای با اجرای ادامه تحصیل و  ،داوطلبانمختلف 

هترین دانشگاه لل در بمقدور و میسور است. تاسیس پردیس های بین الم آمايش آموزش عالی

. چنانچه تخصیص است غیردولتیهای مبارزه با دانشگاه به نوعی ،های کشور جهت درآمد زایی

اعتبارات دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی شود و طرح آمایش آموزش عالی به اجرا درآید، 

بر اساس نیاز المال  دانشگاه های دولتی با بودجه عمومی و بیت شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود.

و دانشگاه های غیر دولتی با هزینه شخصی و بر اساس عالقه  دنکشور نیروی متخصص تربیت کن



13 

 

های دولتی مهم دانشگاه افراد و عرضه و تقاضا خدمات آموزشی، پژوهشی، علمی و فنی ارائه نمایند.

 و علمی را جایگزین کنند. تهای درسکشور نیز برای درآمدزایی روش

 

 

 کارگروه گسترش آموزش عالی استانی گری و تقویتبازن -10

 از ظرفیت ،جهت اجرای موفق طرح آمایش آموزش عالی و توجه به مزیت های نسبی و منطقه ای

از جمله اهداف خواهد گرفت.  استفاده (1/12/1399)مصوب  کارگروه گسترش آموزش عالی استانی

تا بتوان توزیع متوازن و متنوعی از  ،استازی مو رشته های تکراری و این طرح ممانعت از ایجاد

طریق می توان به سالیق مختلف جهت ادامه تحصیل در  از این. ایجاد کرددر یک استان  را رشته ها

های دولتی و غیر دولتی لحاظ خواهد هاستان پاسخ داد. البته امکان رقابت در رشته ها برای دانشگا

 رشته یکسان ی استان به دلیل تعداد زیادهاهدانشگاها در  شد. این کارگروه از تعطیلی رشته

. شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع صرفا تقاضاهایی را مورد بررسی قرار کندجلوگیری می

 خواهد داد که مجوز کارگروه استانی را داشته باشد.

 آموزش عالی استان شورای راهبردیبازنگری و تقویت  -11

واعضائ آن  ار و دبیری رئیس دانشگاه مادر حداقل ماهیانه یکبار تشکیلاستاند این شورا به ریاست

تحقیقات و فناوری و علوم،  خانه هایروسای همه دانشگاه های استان اعم از دانشگاه های وزارت

دانشگاه های آزاد، فرهنگیان و... بوده و مسایل مختلف آموزش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

 با آموزش عالی می شود. ب همراهی مدیریت ارشد استانموجی و عالی را بررس

 براساس برنامه تحولی دولت جدید دانشگاه راهبردیبرنامه  نگریتدوین و باز -12

داشتن هدف، چشم انداز و برنامه راهبردی جهت افزایش بهره وری و سرعت رسیدن به  کهییاز آنجا

سند چشم انداز و راهبردی خود را  اهند بودموظف خو بنابراین دانشگاه ها توسعه یک ضرورت است.

بر اساس شاخص های ارزیابی طراحی شده میزان تحقق  تا بتوانندو ارائه نموده  ، بازنگریتهیه

 اهداف خویش را ارزیابی کنند.

 تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه و تالش در جهت تحقق دانشگاه اسالمی  -13

انشگاه در راستای دستیابی به دانشگاه اسالمی حوزه و دی بین نتواقعی ارتباط ناگسسبرای تحقق 

نقاط قوت هریک مشخص شده و به دیگری تسری داده شود. همچنین با بسترسازی مناسب زمینه 

یک در دیگری مهیا شود. بسترهایی از جمله ایجاد و برگزاری  فعالیت دانشمندان و دانش پژوهان هر

مجالت و کتب مشتر  و غیره مقدور و های مشتر  ژهیف پرورعو ت های مشتر ها و رشتهدوره
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ایجاد زمینه تعامل و تفاهم و احترام متقابل میان اصحاب حوزه و دانشگاه و هماهنگی میسور است. 

ایرانی پیشرفت در حوزه های علم، فرهنگ، معنویت و اقتصاد -الزم جهت دستیابی به الگوی اسالمی

 1-5)موضوع بند  وزه و دانشگاه  محسوب می شودی میان حهمبستگ تاز راه های دیگری برای تقوی

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(.

ها، دانشگاههای قرارداد با تالش در جهت تسویه مطالبات دانشگاهیان و طرف -14

وزارت علوم، تحقیقات و  ،های علم و فناوریموسسات، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک

 فناوری

موسسات، مراکز آموزشی، پژوهشی و پار  های علم و فناوری وزارت  شگاه ها،ضر داناحدر حال 

مطالبات زیادی از  و دانشگاهیان هستندعلوم، تحقیقات و فناوری دارای کسری بودجه شدید 

و طاقت فرسا  ش زاچالمدیریت در دانشگاه ها را  ها. بدهکاری به طرف های قرارداددارنددانشگاه 

ترم و مجلس شورای اسالمی نه تنها باید تمامی مطالبات پرداخت دولت مح حمایت اب نموده است.

تهیه ملزومات فراهم گردد.  پساکرونامهم دوره  مدیریت بلکه با تزریق بودجه بستر الزم برای شود،

آموزشی و پژوهشی اجتناب ناپذیر است. در صورت عدم پرداخت مطالبات و تامین اعتبار برای تعمیر 

 دید همراه با چالشهای صنفی خواهد بود.تحصیلی جز سال یهو تج

 هاریزی جهت جلوگیری از مهاجرت ژنبرنامه -15

بر اساس این  .مهاجرت ژنهای هوشمند به عنوان یک نظریه جدید توسط اینجانب ارائه شده است

از  اهقرن تشروند، بلکه پس از گذباشند از دست میثروت ملی می بهنظریه نه تنها نخبگان کشور 

های نظر ژنتیکی کشورهای نخبه پذیر )مقصد( به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژن

ای افزایش می یابد. لذا در زمینه تولید علم، فن و تکنولوژی همچنان هوشمند آنها به شکل گسترده

 لیل همینو به د هشد پیشتاز خواهند بود. در نتیجه کشورهای نخبه گریز )مبدأ( روز به روز فقیرتر

فقر، وابسته تر می شوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم می خورد. بنابراین ضرورت دارد، 

. از شودزا رفع حفظ، صیانت و کرامت نخبگان به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده و عوامل دافعه

 ایت مادیند، حممشهای هوجمله راهکارهای عملی برای جلوگیری از مهاجرت طیف وسیعی از ژن

مقاطع تحصیالت تکمیلی باالخص مقاطع دکتری و پسا دکتری در داخل کشور،  از و معنوی

مشارکت تمامی شرکتهای خصوصی و دولتی در تاسیس مراکز پژوهشی تخصصی برای خویش و 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همفکری و همیاری معاونت .استبکارگیری نخبگان در این مراکز 

یاست جمهوری زمینه حمایت مادی، کاری، رشد علمی و احساس شیرین اثر فناوری رعلمی و 

نیاز سنجی و نیاز آفرینی یک  بخشی را برای ایشان مهیا خواهند نمود. بدیهی است در این زمینه
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دانشگاهیان دانشمند استفاده گردد و طرح های کاربردی ضرورت است که باید با استفاده از پتانسیل 

 د.رایی گردشان اجیا

با حفظ  مقدس جمهوری اسالمی افزایش سرمایه اجتماعی و قدرت نرم نظام -16

 هااستقالل دانشگاه

 مانهم میهناناگر میزان مقبولیت و مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در نزد 

ان زمان ایرور عزیشکو افزایش جاذبه و عالقه ی مردم و سایر ملل جهان را به  "سرمايه اجتماعی"

بدون شک رشد  یکی از موثرترین راه ها برای افزایش آنها ،بدانیم "قدرت نرم " و نظام اسالمی

سیاست، قدرت، امنیت، سالمت و  اخالق، فرهنگ، طریق معنویت، بدین زیرافنی است.  و علمی

دیگر با علم ف طراز  .دجلوه می کنکارآمد  و به عنوان الگویی شده و دانایی محور دانش بنیان ،ثروت

تولید، پاالیش و ترویج می شود. لذا هر گونه هزینه در این  عمومی در کشور فرهنگ ،و فناوری

 ملی، ،تاثیر گذارمستقل،  مرجعی دانشگاه ها است.و کشور گذاری برای آینده نظام سرمایه خانه،وزارت

ی برای دستیابی به رموز کانو م شهیدسرچشمه کندوکاو ان بوده و های سیاسیاز احزاب و گروه فراتر

 ها واز کارکرد گریخواهی و مطالبههدایت تغییرات اجتماعی، تحوالت سیاسی، آرمان .است هستی

)ره(، مقام معظم رهبری و جمهوری  خمینی امامنظر حضرت یک دانشگاه پویا و مطلوب  هاینشانه

، همیشه نشودالمی حفظ ری اسجمهو یسا. اگر استقالل دانشگاه ها در قالب قانون اساسالمی است

تالش احزاب و به  فرهنگی،هیم بود. جنگ روبرو خوا "جنگ فرهنگی"در داخل دانشگاه ها با 

 .استها حاکم کردن فرهنگ حزبی و گروهی خویش بر فضای دانشگاه جهتهای مختلف هگرو

فراتر از  که ی آن،اضبر ف دانشگاهیملی و فرهنگ خاص فرهنگ  دانشگاه ها با حاکمیتاستقالل 

. در حقیقت، فرهنگ دانشگاهی با مشی و یابد، تحقق میاست های سیاسیو گروه فرهنگ احزاب

های داخلی اعم از قومی و سیاسی روبرو شده خرده فرهنگ با انواع مختلف "مدارای فرهنگی"منش 

و هن دوست ار، میدمو شهروندان متخصص، متعهد، متدین، والیت کردهو همه آنها را در خود هضم 

با فرهنگ دانشگاهی می توان از تمامی پتانسیل ها  می دهد.جامعه ایرانی تحویل -با فرهنگ اسالمی

شایسته ساالری را بر آن حاکم کرد، در غیر این صورت و استعدادها در دانشگاه ها بهره برد و 

 خواهد رفت و ن هدرهای آیداستعدادها و توانمن از ها حاکم بوده و بخشیهمیشه چالش بر دانشگاه

استقالل  در صورت حفظ، مدیریت و ارتقاء .کندمیبه نظام هزینه مادی و معنوی تحمیل  در نهایت

می تواند به نحو  تربیتی و فنی خویش، و ف علمییعالوه بر وظا فوق، این نهاد ریفابا تع هادانشگاه

داشته و از کیان و و اجتماعی نه منصفا ،همطلوبی بر عملکرد قوای سه گانه نظارت عالمانه، شجاعان

دانشگاهی مستقل  ،در نهایت دفاع نماید. در عرصه های مختلف ملی و فراملی ناموس دین و میهن
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ها ایرانی حاکم باشد و مدیریت دانشگاه -است که بر آن فرهنگ دانشگاهی مبتنی بر الگوی اسالمی

 زده باشد.های سیاسی و سیاستمستقل از جریان

 (راز نوشتهپروانه ساخت )ریزی جهت افزایش سرانه دانشمند، تولید علم، هبرنام -18

 در ابعاد ملی و فرا ملی

در حال حاضر به جز شاخص تولید علم در سایر موارد علمی و فنی از جمله: نسبت تعداد دانشمند و 

با  ین، بایدبنابر ا .به نسبت جمعیت کشورمان، زیر خط فقر می باشیم در ابعاد فراملی راز نوشته

اری های ترغیبی و تشویقی، نظام سنجشی، انگیزشی مناسب، عملیاتی و با ذگبرنامه ریزی و سیاست

پشتوانه ی روحیه ی جهادی و انقالبی جهت ارتقاء این شاخص های کیفی گام های موثر برداشت. 

در  و فناوری میالب علقنخوشبختانه تجربه و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری الزم در زمینه ا

با یک عزم و  کشور موجود است، که می توان با تکیه بر آن ها اقدام و مدیریت نموده و به پیش رفت.

  را نیز افزایش داد. و فناوری سرانه ی شاخص های اساسی علم همت ملی می توان

 ههای علمی بتوجه به تمامی رشتهتالش در جهت توزیع متوازن استعدادها و  -19

آرامش و سالمت روحی انسان با  های جورچین )پازل( علمی و فناوری کشور:تکهعنوان 

ار گیری رشته ه کبا توجه و ب نیز بکارگیری علوم انسانی حاصل می شود و آسایش و سالمت جسمی

های علمی مصوب وزارت عتف در این های علوم طبیعی تحقق می یابد. استفاده از پتانسیل انجمن

 ت.اس سازشتونراستا سر

تمامی قوانین و مقررات وزارت عتف باید بر مبنای شفافیت  :شفافیتایجاد تالش در جهت  -20

های انگیزشی، سنجشی، ترفیع، ارتقاء مرتبه و غیره باید بر مبنای نظارت عمومی و باشد. سیستم

 در حال حاضر ناقص اجرا می شود. که نخبگانی شکل بگیرد و انجام شود

تنها تفاوت کشورهای نابرخوردار، کم برخوردار و در حال  :یجعیت علمبه مر یبدستیا -21

توسعه با کشورهای پیشرفته در توان علمی و فناوری آنها است. تعیین الویت های علمی و فناوری 

گرا نمودن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجب همگرا ای و استانی و ماموریتملی، منطقه

شود. تدوین برنامه های و دستیابی به مرجعیت علمی میپژوهشی  آموزشی، شدن پتانسیلهای

راهبردی کوتاه، میان و بلند مدت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با هدایت وزارت عتف، شورای 

های امناء مربوطه، جذب هیات علمی و دانشجو را در راستای دستیابی به عتف و نظارت هیات

 آمایش آموزش عالی نیز در این راستا است.که  کندمرجعیت علمی هدفمند می

سیستم و تفکر حاکم حال حاضر به صورت کم رمقی صرفا  دیپلماسی علمی تعاملی: -22

در حالیکه در دیپلماسی علمی این ارتباط علمی با کشورهای پیشرفته را در حد ناچیزی می پذیرد. 
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های کشورهای نا برخوردار، دانشگاهیک در مدباید کنشگر و تعاملی عمل کرد. اثر گذاری علمی آکا

کم برخوردار و در حال توسعه همسایه یقینا در توسعه اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و 

که در فناوری و تکنولوزی فرهنگی طرفین موثر است. در علم مالکیت مطرح نیست، در حالی

یابد، در نتیجه دیپلماسی علمی ه نمیعسوار تومالکیت انگیزه اصلی و اساس کار است. علم عنکبوت

در سطح اعضای هیات علمی و دانشجویی یک ضرورت است. بایستی با برنامه ریزی های الزم، بی 

هزینه و یا کم هزینه بستر دیپلماسی علمی را مهیا کرد. چنانچه دیپلماسی علمی، فرهنگی، 

ی تقویت گفتمان تاد. برااهد افوخاجتماعی و سیاسی کشور هماهنگ عمل کنند، هم افزایی اتفاق 

 .)کاربرگ پیوست( مقاومت نیاز به دیپلماسی علمی بین کشورهای همسو است.

که به دلیل کاهش جدی دانشجو در ییآنجا زاستفاده از امکانات بالاستفاده دانشگاه پیام نور ا -23

م مالی الزمنابع  نجدی این دانشگاه شده است و تامی دانشگاه های پیام نور موجب کاهش درآمد

برای حقوق اعضاء هیات علمی و پرسنل غیر هیات علمی این دانشگاه با مشکل مواجه شده است 

نور برای اهداف مختلف ضروری است. بنابراین استفاده از فضاهای فیزیکی خالی مراکز دانشگاه پیام

که با  ه استشایست دیهای دولتی دیگر به جای استخدام نیروی جدها و سازمانهمچنین، دانشگاه

 نور موافقت نموده و آنها را پذیرش کنند. تقاضای انتقال نیروهای پیان

 هاشیوه انتخاب روسای دانشگاه -24

ر ابتدا با تحقیقات محلی سه نفر حائز شرایط به عنوان کاندیدا مشخص شده و سپس برنامه چها

تطبیق با برنامه ی صابات و ته انتیمو پس از ارائه در ک ساله از هر یک از ایشان اخذ گردیده

 انتخاب می گردد. شایسته تری گزینه ،و اسناد فرادستی کشور عتف وزیری برنامهراهبردی دانشگاه، 

 حوزة آموزش

های مختلف در راستای نیازهای کشور با توجه به تحوالت سریعی تحول در نظام آموزشی رشته -1

 .دهدیمکه در حوزة علم و فناوری در دنیا رخ 

های تحصیالت تکمیلی ها و محتوای واحدهای دانشگاهی به ویژه در دورهادامه بازنگری در رشته -2

 .های جهانی علمبا توجه به پیشرفت

 .های کشورخاص و کاربردی با توجه به قابلیتای، های بین رشتهایجاد رشته -3

 .نیراای-میالسهای علوم انسانی با توجه به فرهنگ غنی اتحول در رشته-4

 .ی بودن برای کشوردتوجه ویژه به کیفیت محتوای آموزشی از نظر کاربر -5

های تحصیالت تکمیلی به ویژه دورة دکترا متناسب کردن ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره -6

 .کشور و صنایع مختلف آموزشیمراکز  ها،جهت رفع نیاز دانشگاه
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 .تلف خصوصا کشور های همسایهورهای مخبا کش اهگسترش ارتباطات بین المللی دانشگاه  -7

های مناسب جهت ارتقاء آموزشی و پژوهشی اعضای اصالح هرم هیأت علمی و ایجاد زمینه -8

نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه  3-2بند موضوع )بر مبنای تولید علم و فناوری  هیأت علمی

 (.اسالمی

 ارشد و دکتری متناسب با نیاز ارشناسی ویان کجشهای مناسب برای تربیت دانایجاد زمینه -9

  .بردی و صنعترهای کاحوزه

بررسی دقیق نیاز های آموزشی کشور در مناطق مختلف وگسترش آموزش عالی متناسب با  -10

 .نیازهای کشور

 .)در بخش اول مفصل توضیح داده شد( تشکیل کارگروه گسترش آموزش عالی استانی – 11

های خارجی و تبادل استاد و دانشجو و افزایش فرصت دانشجوی و جذب شرتأکید بر پذی -12

 .D8مطالعاتی و استفاده از پتانسیل کشورهای اسالمی و گروه 

  .راستا با کمیت آموزش عالیهم ،توجه به کیفیت آموزشی -13

 .هاهها در دانشگاآموزش روشهای نوین تدریس به اساتید دانشگاه و اجرایی کردن این روش -14

ای که بخشی تالیف کتب علمی به زبان مادری به گونه ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به -15

های دانشمندان داخل کشور باشد تا خودباوری در دانشجویان از مفاهیم دروس، مربوط به یافته

 تقویت شود.

 .اصالح نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان-16

و اصالح  در بیش از یک دانشگاه اعضاء هیات علمیتمام وقت  ره وقت وغال پاتشممنوعیت ا -17

 .نسبت دانشجو به استاد

با مدیریت اعضاء هیات علمی از  تالش در جهت تربیت نیروهای متعهد و متخصص پاسخگو -18

 .طریق رعایت سرفصل دروس، نظم در حضور و پاسخگو بودن به شیوه ارزیابی خویش

از  ها با همکاری انجمن های علمیت علمی دانشگاهای هیرای اعضاخدمت ب نآموزش ضم -19

 .قراردادهای فی مابین طریق

 .یحمایت از اعضاء هیات علمی موفق و سرآمدان آموزش -20

های مختلف گروه، دانشکده و دانشگاه در اساتید و مدیریت یارزیابی مستمر و کارشناسی شده -21

 .و اجرایی فناوری فرهنگی،هشی، ، پژویشزراستای ارتقاء کیفیت آمو

 های زندگی خصوصا برای بانوان باشد.هایی که باعث افزایش مهارتایجاد و توسعه رشته -22

ایجاد ارتباط مؤثر اساتید با آموزش و پرورش و رفع نیاز دبیران در امور تالش در جهت  -23

 .هدانشگا هآموزان جهت ورود بآموزشی به منظور تربیت شایسته دانش
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محور استاد توسط دانشجو و دانشجو توسط استاد طبق شیوه -افزایش قدرت انتخاب عدالت -24

 نامه ای که تدوین خواهد شد.

جدید و محدود کردن رشته ضروری های سیس رشتهابستر سازی جهت نرمش پذیری در ت -25

 .های غیر ضرور و ناکارآمد

در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه  دپروریگرشاجهت  یسخت افزاری و نرم افزار بستر سازی -26

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(. 9-2)موضوع بند  دکتریمقطع 

 تالش در جهت تربیت دانش آموختگان همیشه آموز و معتقد به آموزش مادام العمر. -27

 ندموضوع ب)بر مبنای تقاضای اجتماعی  بازنگری و اصالح قوانین و مقررات آموزشی موجود -28

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(.  1-7 

 .محور-محور و پژوهش آموزش-توسعه آموزش پژوهش -29

 برخط و از تدریس مجازی و اضافی ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی جهت استفاده کمکی -30

 .دوران پساکرونا دربرون خط 

 قش دانشگاه های تبیین ن عالی و شهای مهارتی آموزتاکید بر تقسیم کار ملی در حوزه -31

ترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد عنوان یکی از مهم کاربردی به -جامع علمی  حرفه ای و -فنی

 اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور.

 و فناوری حوزة پژوهش

سند  ،یبویژه فرمایشات حضرت امام )ره(، مقام معظم رهبر سند دانشگاه اسالمیوجه ویژه به  -1

 کشور و اسناد علوم پایه ، نقشه جامع علمیاندازشمچ

های کشور و تجهیز آزمایشگاه ها های پژوهشی دانشگاه متناسب با اولویتتوسعه زیر ساخت -2

 مطابق با استانداردهای بین المللی

با همکاری صدا و سیمای تالش در جهت فرهنگ سازی در حوزه پژوهش و فناوری  -3

 جمهوری اسالمی

 هی در حوزه تحقیقات بنیادی و کاربردیینده پژودفتر آ ستأسی -4

های تحصیالت تکمیلی متناسب با های دورهنامههای پژوهشی و پایان دهی طرحسامان -5

 بر اساس طرح پیوست.ی کشور و نیازها هااولویت

نظام پژوهش و  7-6)موضوع بند  تشویق بخش خصوصی جهت مشارکت در بخش پژوهش -6

 می(.ه اسالاگفناوری سند دانش

 تالش در جهت تقویت روحیه همکاری و تحقیق مشارکتی  -7
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و ارزیابی حوزه  ، پاالیش، پیرایشپایشپویش، ایجاد نظام جامع آماری و نظام جامع  -8

 (.نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسالمی 4-3بند  موضوع)پژوهش و فناوری 

ت در دانشگاه در ن مجالمند اینو حمایت از افزایش قانو تقویت و گسترش مجالت علمی -9

 راستای افزایش سهم دانشگاه و کشور در تولید علم جهانی و تالش در جهت بین المللی کردن آنها

 مالی آنها  و استقالل دهی علمی همایشها و نشستهای علمیسامان -10

های نوین با هدف تولید های پژوهشی دانشگاه در زمینه علوم و فناوریتوسعه زیر ساخت -11

 بیوتکنولوژی،نانوتکنولوژی و ...(زمینه ) در این معل

  بر اساس نیاز آفرینیتقویت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی موجود و تاسیس مراکز جدید  -12

تقاضا  های گسترش پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت به منظور رفع نیازها صنایع -13

 محور

 هاگهمکاری در تأسیس دفاتر پژوهشی صنایع استان در دانش -14

 تباطات و همکاری بین المللی جهت تبادالت علمی بیشتر ش ارگستر -15

 تقویت شبکه آزمایشگاه های کشور به منظور استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی -16

روزرسانی نیازهای بخش های دولتی، عمومی و تقویت سامانه شناسایی، گردآوری و به -17

 خصوصی به محصوالت و خدمات فنی و دانش بنیان

ساماندهی و تقویت انجمن از جمله  ،مرجعیت علمی از طرق مختلفهت تحقق ش در جالت -18

تقاضامحور  یهاپژوهش یدر راستا یعلم یهاقطبهمچنین و  ی علمیهاانجمن ، مجالت،ها

 3-5و  8-1 هایبند موضوع، پیوست رگ)مطابق کاربی ارشتهنیمحور و ب)صنعت و جامعه(، مسئله

  (میگاه اسالد دانشنسنظام پژوهش و فناوری 

سازی تجاریتدوین سند ملی و تبدیل علم به ثروت و  دانا و جامعه محورتأکید بر دانشگاه  -19

 علم و کاربردی کردن دانش و حل مشکالت جامعه و افزایش رفاه اجتماعی از طریق آموزش عالی

گاه د دانشنسنظام پژوهش و فناوری  7-1)موضوع بند در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور 

 می(.اسال

های مورد لزوم کشور و تولید علم و دانش، تولید و گسترش پژوهش، تولید و تأمین فناوری -20

 هاتوجه به مقوله نوآوری و شکوفایی در دانشگاه

کمک در صدور دانش فنی، خدمات علمی و فناوری به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای  -21

  .تخصوص کشورهای محور مقاومو بهاسالمی 

های و تالش در جهت مزیت سازی مزیتهای نسبی پژوهشی کشور و تقویت آنهاایی شناس -22

 جدید
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 ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه های علم و فناوری -23

 مطالعه تطبیقی پژوهش و فناوری در کشورهای پیشرفته و الگو برداری از آنها -24

و دانشمندان  ژوهشگرانمندی پناهای علمی خارج از کشور و استفاده از توتقویت نمایندگی -25

 خارج از کشورمقیم ایرانی 

تالش در جهت افزایش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و پیگیری تحقق درصد  -26

که در ) کشورهفتم توسعه ششم و اختصاص داده شده به پژوهش بر اساس برنامه پنج ساله پنجم 

 .(شرف تدوین است

 .با تقویت ایراندا  حقیقاتی(های تحرها، ط)رساله ساماندهی خروجی پژوهش -27

 .های کالن ملی و کاربردی کردن دانش فنیحمایت و تقویت طرح -28

معاونت علمی و  یجاد تعامل مثبت بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،ساماندهی و ا -29

فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران برای جلوگیری از کارهای تکراری و تهیه 

 .هبردیارسند 

ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه مادر هر استان جهت سرویس دهی به کل دانشگاه  -30

 .های استان

تحصیالت  جهت کیفیت بخشی به مقاطعافزایش امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی  -31

 .تکمیلی

و دستیاران  های موثر در پژوهش دانشگاهی مانند دوره های پسا دکتریحمایت از دوره -32

 .پژوهشی

های تحقیقاتی کشور در جهت تقاضا محور کردن قیقات هدفمند و تعیین اولویتم تحانجا-33

 .پژوهش

استقالل مالی حوزه پژوهش و  تسهیل بررسی و خدمات رسانی به پژوهشگران و فناوران با -34

 .دانشگاهاز بخش امور مالی  هافناوری دانشگاه

 .هاهر دانشگاعلمی د تپژوهشی و آموزشی اعضاء هیا نههاپژوتقویت -35

مقاله، کتاب، ثبت علمی آثار بدیع  تشویق مناسب مولفان بروندادهای پژوهشی و فناوری اعم از-36

 هنری، رازنوشته.

ها به سمت در کلیه موضوعات علمی و هدایت بخشی از پژوهش پژوهش و فناوری ینگارندهیآ -37

 (.میه اسالاگنظام پژوهش و فناوری سند دانش 2-2بند  موضوع)آن 

 .توجه به اهمیت علوم پایه و تحول در علوم انسانی -38
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آمار و اطالعات علم و  ینظام مل یسازکپارچهی یاندرکار برادست ینهادها ریمشارکت با سا -39

گیری از ظرفیت شورای عالی با بهره نظام نیا یریگحول شکل یکار مل میتقس کی جادیو ا یفناور

 .(اوری سند دانشگاه اسالمیوهش و فننظام پژ 1-4بند  موضوع) عتف

 یاستگذاریس یمتول یعتف به عنوان نهاد فرابخش یعال یشورا یهاتیو ظرف اراتیاخت یایاح -40

 .ییاجرا

  .هاگرایی دانشگاهماموریت -41

قانون  4موضوع ماده  یقابل واگذار یتیحاکم ریغ یمؤسسات پژوهش قیمصاد نییتع -42

 .یموسسات پژوهش یبندس دستهاسبر ا انیبندانش

از  یبه سمت اختصاص حداقل یها و موسسات آموزش عالدانشگاه تیهداتالش در جهت  -43

 .یخود به امور پژوهش و فناور یاختصاص یدرآمدها

نظام  3-7بند  موضوع) یدر توسعه علم و فناور کردنهیجهت هز نیو واقف نیریاز خ تیحما -44

 .(المیگاه اسشنپژوهش و فناوری سند دا

علم و  یالمللنیب یهادر پروژه یها و مؤسسات پژوهشمشارکت دانشگاه قیتشو نامهنیآئ نیتدو -45

 .یفناور

 تیدفاتر مالک یاندازاز راه تیو حما یامور پژوهش و فناور یفکر تینظام مالک یسازادهیپ -46

 .یها و موسسات پژوهشدر سطح دانشگاه یفکر

وریانهای علم و فپارک  
بنیان و به منظور تسهیل فعالیت واحدهای پژوهشی، استای تحقق اقتصاد مقاومتی و دانشر در

های علمی و تحقیقاتی های شهر فناوری و مهندسی، پیگیری  اقدامات زیر را برای توسعه فعالیت

نامه ربهای علم و فناوری ضروری است. در نتیجه تالش خواهد شد که موارد ذیل در قانون و پار 

 م گنجانده شود.وسعه هفتت

بنیان و ها و موسسات دانشبه پار  علم و فناوری کشور به نسبت توسعه شرکت •

حمایت مالی، حقوقی و پشتیبانی ویژه کند. اعتبارات الزم  ،سازی نتایج تحقیقات آنهاتجاری

ئول سماین بند در قانون بودجه سنواتی منظور شده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 ها و اختصاص اعتبارات تشویقی می باشد.یین شاخصتع

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شود، برای واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی  •

های ها که در زمینه تولید محصوالت با فناوریهای علم و فناوری استانمستقر در پار 

ها ر کند. این شرکتداری صادبربهره کنند، با تایید ریاست پار  پروانهپیشرفته فعالیت می
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های مشابه در خارج از پار  علم و فناوری برخوردار از همه تسهیالت قانونی شرکت

 باشند.می

های المللی فعال در زمینهبین موسساتو  هادر راستای دیپلماسی علم و فناوری، شرکت •

نامه د. آیینو فعالیت نماینه های علم و فناوری مستقر شدتوانند در پار علم و فناوری، می

اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه، توسط وزارت علوم، 

 رسد.تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می

تایید های علم و فناوری با کلیه واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پار  •

ریاست پار  از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور اعم از عوارض صدور پروانه 

ها و حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات بر حقوق ساختمان توسط شهرداری

 کارکنان معاف شوند.

های علمی و ها موظف شوند، قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شهر کلیه بانک •

ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت اعتباری های علم و فناوری را همتحقیقاتی و پار 

 و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

های علم و فناوری و صنایعی که در استقرار بخش خصوصی که در ایجاد و توسعه پار  •

کنند، گذاری میفناوری سرمایه های علم وواحدهای تحقیق و توسعه و مهندسی در پار 

 .شدگذاری مشمول بخشودگی مالیاتی خواهند به تناسب میزان سرمایه

های علمی و تحقیقاتی و های فیزیکی مورد نیاز شهر دولت موظف شود تا زیرساخت •

آهن، مخابرات و های آب، فاضالب، برق، گاز، راه، راههای علم و فناوری از جمله شبکهپار 

المللی را به براساس ضوابط و استانداردهای عملیاتی قابل رقابت در سطح بین اینترنت

نیاز این بند را ساالنه در قانون بودجه سنواتی  صورت رایگان فراهم و اعتبارات مورد

 بینی کند.پیش

از طریق ترویج و توسعه فرهنگ کسب و  فناورانه یکسب و کارها یو توانمندساز یبانیپشت •

افزایی برای منابع انسانی، بنیان، ایجاد نظام آموزشی و مهارتانه و دانشکارهای فناور

ها، گسترش شبکه کارگزاران های نگرشی و خدمات منتورینگ برای شرکتتقویت دوره

ها از جمله مربوطه همراه با نظارت و ارزیابی مستمر، ارائه خدمات با ارزش افزوده به شرکت

د شبکه کارگزاران خدمات مورد نیاز برای کسب و کارها ها، ایجاجذب تسهیالت و حمایت

نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه  7-5)موضوع بند  همراه با نظارت و ارزیابی مستمر

 اسالمی(.

 .های دانش بنیان و ترغیب جهت تاسیس آنهاحمایت از شرکت •
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ها و استقالل گاهها و دانشهای علم و فناوری در استانحمایت و تقویت مراکز رشد و پار  •

 .مالی آنها

به مجلس شامل  «یپژوهش و فناور یسازیتجار ینهادها ی»قانون مل حهیال میتقد •

قابل  یهاتیها و حماو اداره، انواع مشوق تینحوه مالک ت،یاز جمله حدود مأمور یموارد

در  یسازیتجار یحام یشعب نهادها سیو اجازه تأس ینقش بخش خصوص ف،یتعر

 .هااستان

 تحول در علوم انسانی

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 حوزه کالن و ساختاری 1

 

پیاده سازی آمایش سرزمینی و آمایش آموزش عالی با رویکرد تقاضا محورسازی نظام آموزش علوم  •

و مراکز علمی در جذب استاد و  هادانشگاهی غیر ضرور و تعیین ظرفیت هارشتهانسانی و حذف و ادغام 

نظام پژهش و فناوری سند  1-4ناسب با نیازهای واقعی حال و آینده کشور )موضوع بند دانشجو مت

 دانشگاه اسالمی(.

حاکمیت و پذیرش وظایف  در بعد یک به دولت در بخش یک از عتف وزارت کردن تبدیل برای تالش •

 حاکمیتی.

یطی به منظور رفع مح زیست و اجتماعی فرهنگی، های نگاری پیوست علوم طبیعی به های رشته الزام •

 های علوم طبیعی و علوم انسانی.چالش عدم تعامل میان رشته

 عتف. وزارت باالدستی سیاست گذاری در انسانی علوم عالمان از استفاده •

تعیین و اولویت بندی در نظام مسائل کالن جامعه ایرانی به منظور رفع چالش عدم ارتباط دانشگاه با  •

 نظام مسائل جامعه.

از ظرفیت دانشمندان متخصص و نخبه انقالبی علوم انسانی در توسعه و پیشرفت نظام تعلیم  مندیبهره •

 و تربیت و آموزش عالی وتوجه به علوم انسانی به عنوان شاخه راهبر جریان علمی کشور.

و صندوق حمایت از پژوهشگران و  هافرهنگستانبازتعریف و اصالح نسبت وزارتخانه با معاونت علمی،  •

 ی علوم انسانی.هاطرحدهی و حمایت از نوآوری و شکوفایی باالخص در جهت صندوق

 عالی، آموزش ملی هایآمایش بر مبتنی ها دانشگاه در پژوهی سیاست هایاندیشکده اندازی راه •

 سرزمینی. و فرهنگی

 دانشجو. جذب های شاخص کردن محلی و کردن کیفی •

نظام آموزشی سند  4-1مساله )موضوع بند  حل رییادگی به محفوظات از آموزشی ارزیابی دهیجهت •

 دانشگاه اسالمی(.

 علمی. های ارزیابی در کشور مسائل حل به ناظر کیفی هایمال  و ها شاخص تعیین •

 با انسانی علوم های تفاوت و اقتضائات به توجه با انسانی علوم در علمی ارزیابی های شاخص تعیین •
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 فنی. و طبیعی های رشته

 بر مبتنی محلی و ای منطقه ملی، سطوح در ساالنه صورت به کشور هایاولویت و مسائل نظام احصاء •

 عتف. وزارت در سرزمینی و فرهنگی عالی، آموزش آمایش

 و علمی های ارزیابی در کشور مسائل حل  و توجه به ناظر کیفی های مال  و ها شاخص تعیین •

 ها. تخصیص

 شناسی، مردم اجتماعی، و فرهنگی تاریخ) انسانی علوم های حوزه در توصیفی پایه هایرشته تقویت •

 ها. دانشگاه در...( و ادبیات شناسی، بوم شناسی، باستان

 ها. پژوهش در سرزمینی و فرهنگی آمایش به توجه الزام •

 اجتماعی. و انسانی های رشته حوزه در بومی رویکردهای تقویت •

 سطح دانشگاهی 2

 

و آمایش آموزش عالی کشور در راستای مطالبه مقام  هادانشگاهای مشخص و متمایز بر تیمأمورتعریف  •

 معظم رهبری

 ی اسالمی و جهت گیری در راستای تقویت آنها.هادانشگاهترازیابی  •

انتصاب مدیران دانشگاهی با رویکردی شایسته گزینی و با تاکید بر روحیه انقالبی و جهادی در تولید  •

 ن شهرت.علم، پرانگیزگی، وفاق آفرینی و حس

و تقویت جریان مدیریت هوشمند و  هادانشگاهکاهش نسبت ستاد به صف در ترکیب نیروی اداری  •

 مبتنی بر فناوری اطالعات.

 حوزه اساتید 3

 

اصالح نظام ارتقا و ترفیع اساتید علوم انسانی بر اساس اقتضائات خاص علوم انسانی اسالمی با تاکید بر  •

 در علوم انسانی اسالمی در عرصه جهانی. ع و مرجعیت علمیتولید علوم انسانی اسالمی ناف

 تقویت نظام جذب اساتید عالم، متخصص، انقالبی و دلسوز. •

طراحی نظام دانش افزایی اساتید با هدف تحکیم مبانی فکری انقالبی و اسالمی و تقویت مهارت  •

آموزشی سند دانشگاه  نظام 9-4ی تربیت دانشجو، پژوهش و تدریس )موضوع بند هاعرصهاستادی در 

 اسالمی(.

های نقد و نظریه پردازی علوم انسانی های توسعه و راهبری به منظور تقویت کرسیتدوین سیاست •

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(. 6-3و  3-2اسالمی )موضوع بندهای 

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 حوزه دانشجویی 4

 

ی مستعد به حوزه هایورودی دانش آموزان با تاکید بر تقویت اصالح نظام مشاوره و هدایت تحصیل •

 علوم انسانی و علوم پایه

 4-3هدایت تحصیلی و توزیع متوازن دانشجویان نخبه در رشته های اثرگذار علوم انسانی )موضوع بند  •

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(.
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 ن به منظور تامین عدالت آموزشیآموزاها به دانشایجاد دفاتر مشاوره تحصیلی در دانشگاه •

تقویت نظام استادراهنمایی دانشجو از بدو ورود دانشجو به دانشگاه با تاکید بر مولفه های تربیت  •

 اسالمی

 شناسایی دانشجویان دارای استعداد برتر در حوزه علوم انسانی و حمایت ویژه از ایشان •

و سازنده برای دانشجویان بخصوص در قالب راه اندازی برنامه ها و فعالیت های دانشجویی پرنشاط  •

اردوهای جهادی و ارتباط با مراکز اجرایی و تصمیم گیری کشور با هدف کاربردی سازی علوم انسانی 

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(.  7-8اسالمی )موضوع بند 

 حوزه آموزش 5

 

ی اصیل اسالمی بودن تعلیم هاوزهآمی روزآمدی، کاربردی، بومی و مبتنی بر تاکید بر چهار مولفه •

 دانشگاهی.

 ها و مراکز آموزشی پژوهشی.ماموریت محور کردن دانشگاه •

 ی دروس علوم انسانی و اجتماعی .هاسرفصل، عناوین دروس و هارشتهتسریع در بازنگری  •

می بازنگری در ساختار و جایگاه شورای تحول علوم انسانی با هدف چابک سازی و تقویت ابعاد اسال •

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی(. 1-1تصمیمات و اقدامات )موضوع بند 

ی با جهت گیری حل مسائل واقعی کشور در حوزه ارشتهی میان هارشتهحمایت از راه اندازی  •

 حکمرانی، اقتصاد، مدیریت، علوم شناختی و علوم اجتماعی.

 حوزه پژوهش 6

 

 نی اسالمی.تقویت روش شناسی بومی تولید علوم انسا •

 با هاپژوهش سنجی نسبت به منظور کاربردی هایپژوهش ارزیابی در اجتماعی مسائل شاخص تعیین •

 جامعه. و حکمرانی مشکالت و مسائل

 زمینه سازی انتشار بین المللی آثار فاخر پژوهشی علوم انسانی اسالمی به زبان های علمی دنیا. •

 جهان اسالم و نظام علم سنجی با تاکید بر تقویت نظام رتبه بندی دانشگاه های اسالمی  •

 نظام مدیریتی سند دانشگاه اسالمی(. 4-2های اسالمی در علوم انسانی )موضوع بند مولفه

حمایت ویژه از پژوهشگران نخبه علوم انسانی اسالمی و شبکه سازی ایشان به صورت میان رشته ای  •

نظام مدیریتی سند  1-1شور )موضوع بند برای حل مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی ک

 دانشگاه اسالمی(.

بازتعریف ماموریت و جایگاه مراکز پژوهشی، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و ... در حوزه علوم انسانی  •

اسالمی و ارزیابی و حمایت بر اساس میزان ماموریت گرایی و حل مسائل بنیادین و کاربردی اولویت 

 پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسالمی نظام 2-12دار موضوع بند 

تقویت اکوسیستم زنجیره علم تا عمل درحوزه علوم انسانی با راه اندازی و حمایت بیشتر از مراکز رشد  •

 علوم انسانی، اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی کاربردی علوم انسانی.

 حوزه علوم انسانی اسالمی. تقویت تعامالت آکادمیک و ارتقای دیپلماسی علمی با کشورهای اسالمی در •
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 سازتحقق دانشگاه اسالمی تمدن

شورای عالی انقالب  1392/ 25/4مورخ  735در راستای تحقق سند دانشگاه اسالمی )مصوبه جلسه 

فرهنگی( لزوم فعالیت در سه بخش دانشجویی، کارکنان و هیات علمی بصورت هماهنگ یکی از 

شده و به  تمرکزهای فرهنگی در حوزه دانشجویی تر فعالیتضروریات است. عمدتا تا به امروز بیش

های فرهنگی در بخش کارکنان و سایر بخش ها کمتر توجه شده است. لذا لزوم توجه به فعالیت

های کالن در حوزه فرهنگی اساتید با رویکرد جدید هماهنگ، در این حوزه خواهد بود. از سیاست

خواهد بود . براساس  " دانشگاه اسالمی تمدن ساز "ق دانشگاههای کشور تالش در راستای تحق

، دانشگاه انسان ساز و تمدن ساز "دانشگاه کارخانه آدم سازی است"کالم حضرت امام خمینی )ره( 

اسالمی به عنوان دانشگاهی که مبدا تحوالت در جامعه اسالمی است و تولید کننده فرهنگ ناب 

یگاه اصلی خود استوار گردد. سبک زندگی اسالمی که اسالمی و سبک زندگی اسالمی است، بر جا

یکی از وظایف نوین دانشگاه  فرمودند:را در سفر خراسان شمالی مطرح مقام معظم رهبری آن

اسالمی است و باید دانشگاه اسالمی منشور سبک زندگی اسالمی برای ایرانیان را تولید نموده و به 

های انقالبی در علوم در این دوره، با تقویت جریان جامعه عرضه نماید. معاونت فرهنگی وزارت

راستای آموزش سبک زندگی اسالمی برای ایرانیان را باز تولید نموده و به جامعه عرضه خواهد 

 نمود.

ایجاد  راستایدیگر، آموزش سبک زندگی اسالمی ایرانی را به نسل آینده جامعه اسالمی در  طرفیاز 

های کالن حوزه فرهنگی مشی خواهد داد. در این راستا خط رد تاکیدمو ،دانشگاه اسالمی تمدن ساز

 زیر است: حبه شر

 

 حوزه فرهنگی

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 
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در  یو گفتمان ساز یفرهنگ ساز گفتمان سازی: 1

و جبران  یو رشد علم شرفتیسرعت پ شیافزا راستای

 هیانیببه استناد بند نخست  نهیزم نیها در ایعقب ماندگ

کشور)راهبرد  ینقشه جامع علم سندو  گام دوم انقالب

در  یکالن توسعه علم و فناور یاز راهبردها کالن دوم

 یکل یها استیس 6-2 بندی و دانشگاه اسالم سند کشور(

 یعلم و فناور

الگوسازی و الگونمایی از بین جهادگران برجسته علمی کشور به ویژه با  •

 مخاطب نسل جوان.

و  نیعزت آفر یمعرف یبرا یرسانه ا یگسترده فرهنگ یمحتوا دیتول •

فناورانه کشور با مشارکت رسانه ها و اصحاب  یها شرفتیبخش پ دیام

 .هنر

با  ییانشجود سازانیجر یها تیگسترش فعال یبرا یساز نهیزم •

 ی.علم و فناور شرفتیموضوع گفتمان پ

عدالت  کردیبا رو ینظام آموزش عال شیآما در راستای یزیربرنامه •

نظام آموزشی  1-3های اسالمی )موضوع بند ی بر اساس آموزهآموزش

 سند دانشگاه اسالمی(.

 دانشجوی تراز انقالب اسالمی: 2

 7-2بند ی موضوع تراز انقالب اسالم یدانشجو یالگوساز

 یعلم و فناور یکل یها استیس

 

شناخت و پرورش  یبرا یساز نهینخبگان و زم یمل ادیبا بن یهمکار •

 مشتر  یهاهژیکارو خبگان دانشجو در قالبن

در  یمومن و انقالب انیدانشجو یو کنشگر تیفعال یبرا یبستر ساز •

 ی.دانشگاه یها طیدر مح یو اجتماع ی،فرهنگیعلم یها تیقالب فعال

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 زمینه سازی زیست مومنانه دانشجویان: 3

به استناد  انیشجومومنانه دان ستیز یبرا یساز نهیزم

 گام دوم انقالب هیانیهفتم ب هیتوص

 

 ینهاد رهبر یبا همکار ییمرتبط با ازدواج دانشجو یبرنامه ها تیتقو •

  یی.دانشجو یو تشکل ها

و  یتی،حمایرفاه یبرنامه ا یدر قالب بسته ها انیدانشجو میتکر •

 ی.مشاوره ا

در ابعاد  انهیاتحول گر کردیبا رو ییدانشجو یهاخوابگاه یفضا یسازبه •

 ی.و اخالق یاجتماع ،ی،فرهنگیرفاه

های راستای ماموریتدر  دهیبرگز نیو مبلغ ونیحضور روحان حمایت از •

 های دانشگاهی.نهاد مقام معظم رهبری در محیط

•  

 های فرهنگی و هنری: کانون 4

تخصصی کردن مناسبت های فرهنگی دانشجویی در 

 راستای عمق بخشی به این مناسبت ها.

های فرهنگی و هنری جهت استقرار در خانه های ساماندهی کانون •

 ها و تقویت آنها.فرهنگ دانشگاه

های فرهنگی در راستای اجرای اسناد باالدستی در جهت دهی کانون •

 حوزه فرهنگ و هویت اسالمی.
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تقویت و ایجاد اتحادیه کانون های تخصصی فرهنگی دانشگاههای  •

 کشور.

نگاه دینی، معنوی و الحاق کانون های فرهنگی هایی با تقویت کانون •

 های ذیل معاونت فرهنگی دانشگاه.دینی به کانون

ایرانی در دانشگاههای کشور به -ایجاد کانون سبک زندگی اسالمی •

 هدف تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی در بین دانشجویان.

ایجاد سینماهای دانشجویی به هدف ایجاد فضایی با نشاط جهت  •

 های معناگرا متناسب با فضاهای دانشجویی.فاده از فیلماست

حمایت از مسابقات نقاشی، فیلم و تئاتر دانشجویی و جهت گیری به  •

 سمت برگزاری بین المللی.

ایجاد و تقویت کانون جهاد و ایثار جهت گسترش سطح فرهنگ  •

ایثارگری و جهاد در عرصه های مختلف برای شکل گیری شخصیت 

 هدانه دانشجویان.انقالبی و متع

 

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 های سیاسی دانشجویی:تشکل 5

های فرهنگی دانشجویی با ایجاد ارتباط بین فعالیت

 های فرهنگی جاری در سطح جامعه.فعالیت

 

های آزاد اندیشی و حمایت از تشکل های دانشجویی در برگزاری کرسی •

 ت مقام معظم رهبری.نظریه پردازی دانشجویی براساس فرمایشا

های دانشجویی  و استفاده از نظرات ایجاد ارتباط مداوم و رو در رو با تشکل •

آنها در عرصه فعالیتهای مرتبط با حوزه دانشجویی به عنوان راهکار تقویت 

 پایبندی به منافع ملی و دفاع از ارزشهای اسالمی و انقالبی.

انشجویان به عنوان راهکار های اسالمی دتعامل سازنده و مثبت با تشکل  •

توسعه فرایند جامعه پذیری سیاسی و ارتقا دانش و بینش سیاسی 

 دانشجویان.

تالش در جهت ایجاد فضای با نشاط و پویا برای با استفاده از پتانسیل  •

 های دانشجویی.تشکل

های دانشجویی با وزیر علوم، تحقیقات و برگزاری نشست ساالنه تشکل •

 فناوری.

هت افزایش فهم، در  و افزایش قدرت تحلیل سیاسی تالش در ج •

دانشجویان از طریق کارگاه های سیاسی با حضور اساتید توانمند و با 

 های دانشجویی.مدیریت تشکل
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 ها.ممانعت از سیاست زدگی دانشگاه •

های نفوذ نرم دشمن و جریانات کاذب عرفانی و مواجه با مقابله با روش •

 ر فضای فرهنگی دانشگاه.اشاعه خرافات و موهومات د

 

 ساز:ساز و تمدندانشگاه انسان 6

سوق دادن فعالیتهای فرهنگی دانشجویی به سمت شعار 

انسان سازی و ایجاد یک جامعه معتقد، متخصص و قانون 

 .مدار

 

 یتمدن یشیبازاند ۀبا ساختار هوشمند و خالق که دغدغ یطیدارا بودن مح •

 دارد. یو بازسازی اجتماع

 یرهبری معنوی و جهت ده یگرا که در پ تیاست معنو یدانشگاه •

 جامعه است. یفرهنگ

 محور، دانشگرا و معرفت ساز است.ش پژوه یدانشگاه •

است عدالت محور که دغدغه عدالت در عرصه جامعه، آموزش و  یدانشگاه •

 دهد. یم قرار را سرلوحه کار خود لیتحص

 ساز است.ت فن گرا، تخصص محور و مهار یدانشگاه •

)موضوع  استو تحقیقات کشور جامعه  ازهاییپاسخگو در برابر ن یانشگاهد •

 نظام مدیریتی سند دانشگاه اسالمی(. 3-3بند 

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 های فرهنگی:تقویت فعالیت 7

 یجهادگران برجسته علم نیاز ب ییو الگو نما یالگوساز

 با مخاطب نسل جوان ژهیکشور به و

 

 

دوهای دانشجویی با توجه به کاهش این اردوها در سالهای حمایت از ار •

 گذشته بدالئل مسائل مالی و هدفمند نمودن این اردوها.

استفاده از توان بخش خصوصی و صنعتی کشور در حمایت از اردوهای  •

 دانشجویی .

جهت گیری اردو های دانشجویی به سمت بازدید از پروژه های بزرگ ملی  •

د باوری دانشجویان با همکاری های دستگاههای کشور در جهت تقویت خو

 اجرایی کشور.

 حمایت مالی از نشریات دانشجویی بویژه در موضوعات علمی. •

 تقویت جشنواره نشریات دانشجویی کشور. •

 راه اندازی نشریات مجازی دانشجویی. •

ایجاد فضای مناسب نقد علمی و منصفانه در نشریات دانشجویی جهت  •

 ن نشریات.پویایی و نشاط در ای
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 های قرآنی:تقویت فعالیت 8

های فرهنگی و ترویج تقویت قرآن محوری در فعالیت

 فرهنگ انس بیشتر با متون و مفاهیم دینی در دانشگاه 

 

 

 فعال نمودن مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی دانشجویی. •

های کشور در جهت تقویت و تاسیس خانه قرآن دانشجویی در دانشگاه •

 های قرآنی دانشجویی.لیتحمایت از فعا

ایجاد تسهیالت ویژه برای رتبه های اول تا سوم مسابقات قرآنی در هر  •

 دانشگاه.

های تفسیر و حفظ تالش در جهت ترویج مبانی قرآنی و گسترش کالس •

 قرآن.

 

 های آزاد اندیشی:توسعه و تقویت کرسی 9

آزاد  یها یو کرس یعلم یگفتگوها یبرا یفضا ساز

 استیس 3-4بند )موضوع  هادانشگاه طیمحدر  یشیاند

 ی(علم و فناور یکل یها

 

-طیدر مح مرتبطبا موضوعات  یشیآزاد اند یها یکرس یاز برگزار تیحما •

 ی.دانشگاه یها

 یفضا جادیبه منظور ا دانشجویان یجلسات و محافل علم مجامع، تیتقو •

 .گفتگو

 

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 فرهنگی، دانشجویی: 10

های فرهنگی در هر دانشگاه در راستای تقویت فعالیت

 مدیریت مناسب تر

 

های علمی دانشجویی جدید با رویکر حضوری و ایجاد و تقویت انجمن •

 مجازی.

های علمی دانشجویی با تشکیل اتحادیه های علمی تقویت انجمن •

 دانشجویی.

های علمی دانشجویی در برگزاری های جهت دهی تخصصی انجمن •

ای و های تخصصی در سطح استانی، منطقههای تخصصی و همایشنشست

 ملی.

های تخصصی دانشجویی جهت شرکت در مسابقات ملی و حمایت از تیم •

 بین المللی.

های علمی های کشور جهت تجمیع انجمنایجاد خانه علم در دانشگاه •

 دانشجویی هر دانشگاه.

ن های علمی های پژوهشی دانشجویی در قالب انجمحمایت از طرح •

 دانشجویی.

 تقویت جشنواره حرکت. •

 راه اندازی پژوهش سراهای دانشجویی.  •
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های فرا رشته ای دانشجویی مانند علم و تاسیس مراکز تحقیقاتی و انجمن •

اسالمی و فلسفه علم  -دین ، علم و فرهنگ، تاریخ علم، تاریخ تمدن ایرانی

 در راستای تقویت مبانی اندیشه دینی دانشجویان.

دعوت از مجریان پروژهای ملی در دانشگاه و تقاضای ارائه شیوه طراحی و   •

اجرای پروژه جهت آشنایی، ایجاد انگیزه و معرفی الگوی تخصصی به 

 دانشجویان جهت پی بردن به نقش رشته ی خویش در رفاه جامعه.

ها، ترویج فرهنگ نماز با برگزاری مستمر نماز جماعت در خوابگاه  •

 دانشگاه.ها و دانشکده

های حمایت از اردوهای دانشجویی با توجه به کاهش این اردوها در سال •

 گذشته بدالئل مسائل مالی و هدفمند نمودن این اردوها.

 حمایت از توسعه و تقویت اردوهای جهادی و راهیان نور. •

استفاده از توان بخش خصوصی و صنعتی کشور در حمایت از اردوهای  •

 دانشجویی.

 

 

 دامات و راهبردهااق اهداف 

 معرفتی: تیهو یاعتال 11

 متعهد و متخصص ،یارزش دیاسات گاهیو جا تیهو یاعتال

با  داریمعظم انقالب در د یرهبر اناتیبمستند به 

ی دانشگاه اسالم سند (94)آبان  وزارت علوم نیمسئول

 (دیموضوع اسات لیذ ییاجرا یها استی)راهبرد سوم س

 یو فناور علم یکل یها استیس 3-2 بند

 

 

 یعلم ئتیه یجذب اعضا یهاسازوکارها و شاخص ندها،یفرا یبه ساز •

 .، تعهد و تخصصینیگز ستهیبر شا یمبتن

 دیاسات یو مهارت یمعرفت ،یعلم یبرنامه رشد و اعتال یو اجرا یطراح •

  .نگر ندهیروزآمد ، منسجم و آ یها در قالب برنامه هادانشگاه

ها به دانشگاه دیمنزلت اسات رتقاءدر جهت ا لیو تجل میتکر کردیاتخاذ رو •

 ی فرهنگ دانشگاهی.رشد و اعتال انیعنوان مرب

 یفرهنگ یهامجموعه ینیو نقش آفر گاهیجا تیتقو یبرا یساز نهیزم •

 .هادانشگاه یاجتماع یکانون ها و کنشگران فرهنگ ،یمتول

 رینظ یمعنو یبرنامه ها ژهیبه و یمساجد دانشگاه یهاتیفعال تیتقو •

در  جماعت ینمازها جیتروو همچنین،  یو معرفت یمحافل اخالق و اعتکاف

 ی.دانشگاه یها طیمح

مقدس  عتیمورد نظر شر یها میبر حفظ حر یمبتن یاخالق لیفضا تیتقو •

 ی.دانشگاه یهاطیدر مح

به سازی مدیریتی، ساختاری و سرمایه  12

 انسانی:

و متعهد در  نیام ن،یتحول آفر ، کارآمد،هستیشا رانیانتخاب مد یتالش برا •

 ی.دانیو م یستاد یتیریمد یهاگاهیجا
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وزارت علوم  یانسان هیو سرما یساختار ،یتیریمد یبه ساز 

یی به و دانشجو یپژوهش ،یفرهنگ یدر بخش ها ژهیبه و

 4 بندی علم و فناور یکل یها استیس 2بند استناد 

نقشه جامع  سندی تحول در نظام ادار یکل یها استیس

کالن  ی)راهبرد کالن هشتم از راهبردها کشور یعلم

 .در کشور( یتوسعه علم و فناور

 یوزارت علوم با همفکر یپژوهش یفرهنگ یهاژهیها و کاروبرنامه ینیبازب •

 .دیصاحب نظران، نخبگان و اسات

اثر  ،یازبر چابک س یوزارت علوم مبتن یندهایساختار و فرا یبه ساز •

 ی.و سازمان یو زدودن زوائد ادار یبخش

1

3 

 های معرفتی:تقویت برنامه

 طیمح در یو معرفت ی،معنویاخالق یبرنامه ها تیتقو

 دانشگاه ها

 

 یفرهنگ یمجموعه ها ینیو  نقش آفر گاهیجا تیتقو یبرا یساز نهیزم •

 .هادانشگاه یاجتماع یکانون ها و کنشگران فرهنگ ،یمتول

 رینظ یمعنو ینامه هابر ژهیبه و یمساجد دانشگاه یهاتیفعال تیتقو •

 ی.و معرفت یمحافل اخالق اعتکاف  و

 ی.دانشگاه یهاطیجماعت در مح ینمازها جیترو •

مقدس  عتیمورد نظر شر یهامیبر حفظ حر یمبتن یاخالق لیفضا تیتقو •

 ی.دانشگاه یها طیدر مح

 

 

 اقدامات و راهبردها اهداف 

 کارکنان )یاوران علمی(: 14

ان ساز باشد، الزم است کل ساختار برای اینکه دانشگاه انس

آن از نظر فرهنگی شرایط تربیت و پرورش یک انسان 

ممتاز را داشته باشد، لذا فعالیت فرهنگی در حوزه 

کارمندی از ضروریات دانشگاه است، که کمتر به آن توجه 

 شده است و الزم است مدنظر قرار گیرد.

 

رای کارکنان و خانواده برنامه ریزی مدون فرهنگی در طول سال تحصیلی ب •

 های آنان .

های فرهنگی برای کارکنان و خانواده های آنان برگزاری کارگاهها و کالس  •

. 

 برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی برای کارکنان. •

اجرای نشست های فرهنگی ضمن خدمت در راستای رشد و اعتالی   •

 های این بخش.ظرفیت

نان خانم به عنوان مادران فرهنگی در های فرهنگی کارکاستفاده از ظرفیت  •

 بخش خواهران.

 افزایش رضایت مندی از نگاه روحی و معنوی در بخش کارمندی. •

 

 اعضای هیات علمی: 15

یکی از محورهای اساسی در تحقق دانشگاه انسان ساز 

اعضای هیات علمی می باشند، که لحاظ این مجموعه در 

تالش در جهت ایجاد نگرش جامع و متوازن در اعضای هیات علمی  •

 ها در زمینه علم و فرهنگ و سیاست.دانشگاه

 برنامه ریزی در طول سال برای استفاده از ظرفیت فرهنگی اساتید. •

های فرهنگی برای مجموعه اساتید دانشگاهها و برنامه ریزی برای فعالیت  •
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ظرفیت آنها مهم و  های فرهنگی و استفاده ازکار و فعالیت

 ضروری است .

 

 انواده آنان.خ

ها در عرصه های معرفتی و استفاده از اساتید به عنوان والدین دانشگاه  •

 رفتاری دانشجویان.

های اسالم شناسی در استفاده از ظرفیت اساتید ذیصالح برای ایجاد کرسی •

 های معتبر دنیا.دانشگاه

ای که همه اعضای هیات تالش درجهت تحقق دانشگاه اسالمی به گونه  •

 ش معاونت فرهنگی را در حوزه عملکردی خویش بازی نمایند.علمی نق

 ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به شاگرد پروری.  •

های ریزی فرهنگی برای خانوادهتقویت طرح ضیافت اندیشه اساتید و برنامه •

 اعضا هیات علمی.

های ملی و مذهبی جهت گرد همایی اعضاء هیات استفاده از مناسبت  •

 های ایشان.دهعلمی و خانوا

 تبیین فلسفه علم و جایگاه آن از نگاه های غربی و جهان بینی اسالمی.  •

 

 

 اجتماعی هحوز

 

منظور رفع تالش در جهت وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد اثر بخش اجتماعی به  -1

 مشکالت اجتماعی.

با اخالق، متعهد، ان جهت تربیت دانشجوی ترویج فرهنگ کار، تالش، گذشت، ایثار، شهادت -2

 .متخصص و قانون مدار به جامعه

 عمومی نشریات دانشگاهیان به قلم زدن در نشریات عمومی و بها دادن به بروندادهای تشویق -3

 .ترغیب دانشگاهیان به ارتباط موثر با نهادهای مردم نهاد اجتماعی و مذهبی -4

 .عمومی جهت تعامل دانشگاه با جامعهبرگزاری مراسمات مذهبی و ملی در دانشگاه و دعوت  -5

جهت برقراری ارتباط مستمر با خانواده  ،در دانشگاه ها (خانه و خوابگاه)تاسیس دفتر  -6

 .دانشجویان

 .مطالعهو تالش در جهت افزایش سرانه ی  آموزش مادم العمر ترویج فرهنگ -7

 .م و فناوریعلدیپلماسی افزایش سرمایه اجتماعی و قدرت نرم نظام از طریق  -8

 .تالش در جهت تبدیل نهضت تولید علم و فناوری به یک پروژه ملی -9
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ایرانی -الگوی اسالمی راستای تدوین و پذیرش بسیج اجتماعی و ایجاد وحدت ملی در -10

 پیشرفت.

 

 حوزة دانشجویی

 تحقق شعار عدالت توزیعی در خدمات رسانی و گسترش ورزش در میان دانشجویان از طریق:

ایجاد زمینه های مناسب برای حضور بخش خصوصی در ارایه خدمات دانشجویی از جمله تغذیه  -1

  .و خدمات درمانی با حفظ استانداردهای فرهنگی

ها به موازات فعالیت بخش خصوصی در این زمینه به های دانشجویی در دانشگاهایجاد خوابگاه -2

و مدیریت جغرافیای فراغت  خوابگاهی هایمنظور استمرار نظارت مستقیم بر روند فعالیت

 .هادانشجویان و فعالیتهای فرهنگی در خوابگاه

ها به منظور ایجاد نشاط و های الزم ورزشی به ویژه در مجاورت خوابگاهتوسعه زیر ساخت -3

 .شادابی و گسترش ورزش همگانی با اولویت دانشجویان دختر

انشگاه یک استخر و الزامی نمودن آموزش شنا بر توجه ویژه به ورزش شنا با هدف تحقق هر د -4

 .اساس تعالیم اسالمی

 های پهلوان پروری در فضاهای ورزشی دانشجویان.تحقق شاخص -5

های های کشور با رعایت شرایط اقلیمی و ورزشتقویت سازوکار ورزش منطقه ای در دانشگاه -6

 خاص هر منطقه

 یقات مجلس شورای اسالمی در جهت افزایش تعامل سازنده با کمیسیون آموزش و تحق -7

 .های مادی از صندوق رفاه دانشجویانحمایت

 حوزه تربیت بدنی

طلبد که به بخش تربیت بدنی می و فضای دانشجویی ه انرژی باال، شور و شعف جوانیکییاز آنجا

ر در راستای اثر بخشی بیشت مد نظر خواهد بود.به صورت خاص  ، این بخشتوجه ویژه شود

بدنی برنامه های ذیل های دانشگاهی و اداره کل تربیتبدنی، فدراسیون ملی ورزشپژوهشگاه تربیت

 .گرددمیپیشنهاد 

 بدنیپژوهشگاه تربیت-1

های ایجاد اکوسیستم پژوهشی، علمی و فناوری در ورزش کشور با مشارکت دستگاه -1-1

 .مرتبط
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رزش کشور با مشارکت پژوهشی و –تدوین برنامه راهبردی و نقشه علمی  -2-1

 .های مرتبطدستگاه

پژوهشی و  –ترین مرکز علمی عنوان مهمارتقاء علمی و جایگاه پژوهشگاه به -1-3

 .ورزشی در کشور

 .های فناوری اطالعات در توسعه ورزش علمی کشورمندی از قابلیتبهره -1-4

ز ها در ایجاد مراکبدنی دانشگاههای تربیتمشارکت گیری و همکاری با دانشکده -1-5

 .رشد و کارآفرینی در ورزش کشور

 های دانشگاهیفدراسیون ملی ورزش -2

( وجود دارد که هدف آن FISUالمللی ورزش دانشگاهی )در دنیا تشکیالتی به نام فدراسیون بین

پذیری جهانی در سازی برای رقابتها، توسعه و جنبش ورزش دانشگاهی و ظرفیتافزایش فرصت

 رویدادهای ورزشی است. 

 .ضور کیفی و حداکثری دانشجویان در مسابقات یونیورسیاد جهانیح -2-1

 .المللیالمللی در فیزو و تشکیالت بینهای بینتالش برای کسب کرسی -2-2

 .المللیارتقاء جایگاه ورزش دانشجویی در سطح بین -3-2

 .تشکیل شورای عالی ورزش دانشجویی کشور -4-2

رزش قهرمانی دانشجویان های ورزشی برای توسعه ومشارکت و همکاری با فدراسیون -4-2

 .های ملیو افزایش درصد حضور دانشجویان در تیم

 .های هدفمندمیزبانی مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در ایران و در رشته -5-2

 بدنی وزارت علوماداره کل تربیت-3

 د.های دولتی به عهده دارهای ورزشی را در سطح دانشگاهصورت مستقیم کلیه فعالیتاین اداره به

تدوین برنامه راهبردی مؤثر و اثربخش جهت افزایش میزان مشارکت دانشجویان در  -3-1

 .های ورزشی در دانشگاهفعالیت

 .هاها و اماکن ورزشی در دانشگاهآفرینی اداره کل در توسعه زیرساختنقش -3-2

های ملی تدوین برنامه جامع شناسایی استعدادها و معرفی دانشجویان زبده به تیم-3-3

 .ویان و ورزش کشوردانشج

تدوین برنامه توانمندسازی مدیران، مربیان، داوران و برگزارکنندگان مسابقات ورزش  -2-4

 .های ورزشیدانشجویی با مشارکت فدراسیون
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 حوزه اجرایی

تحقق و تالش در جهت ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سطح رفاه و تکریم کارکنان  -1

 .میمحترم هیأت عل خدوم و اعضای

ساخت اماکن آموزشی و کمک آموزشی تکمیل و و  هاتالش در جهت تکمیل طرح جامع دانشگاه -2

 .مورد نیاز

 ارائه راهکارهای مناسب برای اصالح الگوی مصرف در تمامی زمینه ها در جهت صیانت از  -3

 .بیت المال

به کارمند ، نسبت  تعیین دقیق شاخص های کلی نظیر نسبت دانشجو به استاد ، نسبت دانشجو -4

 .به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز به فضا های آموزشی و رفاهی دانشجو

 .استاندارد سازی واگذاری امور مختلف دانشگاه ها به بخش خصوصی -5

 .هاگسترش و اجرای پدافند غیر عامل در ابعاد مختلف دانشگاه -6

 .نخبگان جامعه دانشگاهیان واجرای برنامه های الزم برای ارتقاء سطح سالمت -7

 ها بدون کمترین آسیب به بخش آموزش وحرکت به سمت درآمد زایی و استقالل مالی دانشگاه -8

 .پژوهش

  .تسهیل امور مالی در ارتباطات دانشگاه با صنعت -9

 یهای اجرایها و نقد و بررسی برنامهها و پار ها، پژوهشگاهنشست ادواری با رؤسای دانشگاه -10

 .ها و تقویت نظارتارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه -11

ها بر مبنای شایسته ساالری، محبوبیت در دانشگاه، توان علمی، نگرش انتخاب رؤسای دانشگاه -12

 .و تجربه فناوری و پژوهشی

وحدت رویه  وحدت سازمانی، ایجادتالش در جهت اعمال سیاست کارمزدی بجای روز مزدی،  -13

ی مهاجرت ژنهاجلوگیری از  جهت و غیر هیات علمی هیأت علمی پرسنلحقوق  در پرداخت

 .هوشمند

نماید )به ها تحمیل میهای عمرانی نیمه تمام که هزینه چند برابری را به دانشگاهتکمیل پروژه -14

که قیمت تمام  شده استهای زیاد عمرانی و عدم تخصیص بودجه به موقع باعث علت تعریف پروژه

 .افزایش یابد( اولیه برابر قیمت قرارداد چندینک پروژه شده ی

های دانشجویی که اکثراً در برابر زلزله های موجود قدیمی بویژه خوابگاهمقاوم سازی ساختمان -15

 باشند.ضعیف می

 .ها )به جز آموزش(افزایش منابع درآمدی دانشگاه -16

 استقالل مالی دانشگاهها به کمک هیأت امناء  قتصاد در آموزش عالی و پیگیریتوجه ویژه به ا -17
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استقرار سامانه هم اندیشی آنالین در وزارتخانه و اخذ تصمیم های مهم با مشارکت اساتید  -18

 .برجسته و مجرب سراسر کشور

تالش در جهت استفاده از سامانه الکترونیک تهیه کاال که باعث چابکی و شفافیت سیستم  -19

 شود.خرید می

 شتیبانیحوزه پ

ها و موسسات آموزش عالی وابسته در نیل به اهداف که موفقیّت وزارت عتف، دانشگاهییاز آنجا

ی تامین، آموزشی و پژوهشی و پرورش نیروی انسانی کارآمد به عملکرد در این حوزه که وظیفه

 دار است وابستگی زیادی دارد. های انسانی و مالی را عهدهحفظ و ارتقاء سرمایه

ها و موسسات آموزش عالی به اهدافشان موثر است، در که در رسیدن دانشگاه حوزه عالوه براین این

های اجرایی از مندی سایر دستگاهتواند زمینه ساز بهرهصورت فراهم شدن بسترهای الزم، می

 ها و موسسات آموزشی و پژوهشی باشد. تخصص علمی و توان کارشناسی موجود در دانشگاه

 حوری مورد نظر در این حوزه عبارتند از:اهداف م

ها و بسترهای ایجاد های استخدامی، اداری، مالی و معامالتی و تعیین زمینهآسیب شناسی در حوزه-

ها و ممانعت از های علمی و اجرایی برای حذف این زمینهعدالتی، و فساد و ارایه روشناکارآمدی، بی

 ر ساختار اداری و اجراییها دبروز و ظهور مجدد این نوع زمینه

های الزم برای ی سطوح با تعیین شاخصرعایت اصل شایسته ساالری در همه امور و در همه -

 تصدی مسئولیت

های ی کشور و سیاستهای توسعهریزی و مدیریت عملکرد با رویکرد برنامهاستقرار نظام برنامه -

 ابالغی

عملکرد موسسات آموزش عالی و تاکید بر پاسخگو بودن  استقرار نظام ارزیابی برای ارزیابی مستمر -

 به کمک فناوری اطالعات مسئولین در قبال عملکردشان

 ها و موسسات آموزش عالیفراهم نمودن بسترهای مناسب برای تبادل تجربیات بین دانشگاه -

می و متخصص ی علی اجرائی با جامعهفراهم نمودن بسترهای مناسب برای ایجاد ارتباط بین بدنه -

 کشور

ی کارشناسان برای تحقق این اهداف الزم است از توان تخصصی اعضای هیات علمی و تجربه

ها برای نظران سایر دستگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و صاحبهای مختلف در دانشگاهحوزه

ها به منظور های ارزیابی و پایش مستمر برنامههای اجرا، تعیین روشبرنامه ریزی، تعیین روش

مند شد. به این منظور تالش ها بهرهمشخص شدن نواقص و موانع و ارایه راهکار برای رفع آن

هایی متشکل از اعضای هیات علمی متخصص، ها، کارگروهی برنامهشود در تدوین و اجرای همهمی
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کار ها بهگاهنظران سایر دستی مربوطه در وزارت عتف و موسسات وابسته و صاحبکارشناسان حوزه

گرفته شوند. به منظور تقویت بدنه کارشناسی در وزارت عتف و موسسات وابسته بستری فراهم 

شود که در قالب آن تبادل تجربیات انجام شود و به منظور انتقال این تجربیات به سایر می

اقدامات ی دولتی و نهادهای حاکمیتی تالش خواهیم کرد که بستر مناسب فراهم شود. هادستگاه

خود را مکلف  به ی پشتیبانی وزارت عتف و موسسات آموزشی و پژوهشی وابستهضروری که حوزه

 دانند عبارتند از:ها میبه انجام آن

اهتمام جدی به اجرای اقتصاد مقاومتي به عنوان تنها راه پيروزی در جنگ  -1

 اقتصادی از طريق:

 بوطههای مرنظارت بر اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل -

 باط مالیضها از طریق ایجاد نظم و انبرنامه ریزی برای کاهش هزینه -

ها و سایر موسسات وابسته به وزارت عتف با اهتمام ویژه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه -

 .به درآمدهای مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان

 .ها و فرایندهاوری با تحول در ساختارها، روشارتقاء بهره -

 .های مدیریت سبزالگوی مصرف آب و انرژی با تاکید بر اجرای برنامهاصالح  -

های غیر ضروری از طریق ارتقاء فرهنگ مصرف و جلوگیری از اسراف و جلوگیری از هزینه -

 .هانظارت مستمر بر هزینه

 .داری تعهدیاستقرار نظام حساب -

 مبارزه با فساد اداری و مالي از طريق: -2

ی اطالعات شامل اطالعات منظور شفاف و در دسترس بودن کلیهایجاد سامانه شفافیت به  -

ها، انتصابات و.. با ها، پیشرفت پروژهمربوط به درآمدها، قراردادها، معامالت، مصوبات، هزینه

 .ها در سامانهی اطالعات و گزارشات و تحلیل آندرج کلیه

 .فساد اداریسالمت اداری و مبارزه با ارتقاء اهتمام به رعایت دقیق قانون  -

 .گرایی و مسئولیت پذیری در بین کارکنان )هیات علمی و کارمندان(ارتقاء فرهنگ قانون -

 .شناسائی و ساماندهی اموال منقول و غیر منقول -

 ها از طريق:ها و نظارت بر فعاليتاستاندارد سازی و برنامه محور بودن فعاليت -3

های انسانی، جامع کالبدی، سرمایه هایتدوین طرح جامع راهبردی آموزش عالی شامل طرح -

 ی:آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و تالش برای محقق شدن این طرح با اقدام در زمینه

 های:های کمّی و کیفی در حوزهتدوین شاخص -
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 های انسانی اداری و سرمایه •

 بودجه و هزینه •

 فضاهای کالبدی  •

 تجهیزات و امکانات •

های تعیین جود به وضعیت مطلوب براساس شاخصتدوین برنامه برای رسیدن از وضعیت مو -

 شده شامل:

برنامه ریزی در خصوص نظام تخصیص و توزیع منابع بر مبنای  •

 عملکرد

ها با هماهنگی بازنگری و تکمیل طرح تعیین بودجه سرانه دانشگاه •

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استقرار کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد •

 های انسانیمه جامع سرمایهتدوین برنا •

های انسانی شاغل در وزارت تدوین برنامه برای ساماندهی سرمایه •

 های قانونی موجودعتف و موسسات وابسته، با توجه به ظرفیت

تدوین برنامه برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز براساس الویت  •

 نیاز

براساس الویت نیاز تدوین برنامه برای تامین فضای کالبدی مورد نیاز  •

 های ناتمامبا تاکید بر تکمیل ساختمان

 های مصوب ها و تعیین میزان انحراف از برنامهنظارت دقیق بر اجرای برنامه -

 تسهيل امور اداری از طريق: -4

 ها و رفع موانعسازی امور دانشگاهایجاد تحول اداری به منظور روان -

ها و موسسات آموزش عالی و ارتقاء ، دانشگاهبازمهندسی نقش، کارکرد و ساختار وزارت عتف -

 گیری و اجرایی سازی و تصمیمنظام تصمیم

 هاباز طراحی و باز مهندسی فرایندها و روش -

 هاهای اتوماسیون اداری به منظور تسریع در امور و کاهش هزینهاجرای طرح -

 های مالی، اداری و اجراییبه روز رسانی سامانه -

های انساني با رعايت کرامت انساني و اصل شايسته ارتقاء جايگاه سرمايه -5

 ساالری
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 .های استخدامی کارکنان )اعضای هیات علمی و کارمندان(نامهبازنگری و اصالح آیین -

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط بین انسانی در وزارت  -

 .های وابستهعتف و سازمان

 .توانمندسازی کارکنان با توجه به شغل مورد تصدی ریزی برایبرنامه -

  .تالش برای ایجاد حس امنیت شغلی برای کارکنان توانمند -

 .هاآموزش کارکنان و تالش برای ارتقاء دانش و مهارت آن  -

 .های مدیریتیها و سمتطراحی و استقرار نظام آموزش برای تصدی پست -

 .طراحی و استقرار نظام ارزشیابی -

 .های پرداخت براساس عملکردنظاماستقرار  -

تدوین و دستورالعمل عزل و نصب مدیران )هیات علمی و کارکنان( و الزام به گذراندن  -

 .بینی شده قبل از انتصابهای آموزشی پیشدوره

 .ریزی برای تامین مسکن کارکنانبرنامه -

 .نامه ورزش و سالمت کارکنانتدوین و استقرار نظام -

 .داخت معوقات کارکنان و ممانعت از تاخیر در پرداخت مطالبات کارکنانبرنامه ریزی برای پر -

 .پیگیری اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران -

پیگیری برای اجرای قانونی همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت عتف با اعضای  -

 .هیات علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  حوزه بین الملل

روابط علمی "و سند جامع  9/6/1395ر راستای دستور مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مورخ د

شورای عالی انقالب  15/12/1396مورخ  805ایران مصوب جلسه  "بین المللی جمهوری اسالمی

 :استگیرنده مد نظر -فرهنگی برنامه های ذیل جهت تحقق دیپلماسی علمی دهنده

 در کشورهای جهان. و اسالم شناسی ارسیهای زبان فتوسعه کرسی -1

 افزایش پذیرش دانشجوی خارجی و رفع موانع پذیرش دانشجو. -2

افزایش دانشجویان بورسیه سایر کشورها به عنوان یک فعالیت استراتژیک برای کشور بویژه  -3

 کشورهای همسایه و کشور های آمریکای التین و آفریقا.

  با تمرکز بر کشورهای محور مقاومت.  همسایه هایشورایجاد دانشگاه در کحمایت از  -4

تسهیل فرصتهای مطالعاتی اعضا هیات علمی و دانشجویان دکتری جهت انتقال علم و فناوری  -5

 به داخل کشور.
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 علمی، طراحی و تصویب آیین نامه ویژه تعامالت ملی و بین المللی جهت حضور اعضا هیات -6

 انشگاههای داخل و خارجدر ددر خارج از تقویم آموزشی 

استفاده از دیپلماسی علم جهت افزایش قدرت نرم  نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهان  -7

 .اسالم و ابعاد فراملی

استفاده از دیپلماسی علم و فناوری جهت صدور فرهنگ ایرانی اسالمی و اثر بخشی در بیداری  -9

 .اسالمی

 حوزه خیرین

 در حوزه علم و فناوری کشور. حمایت و تقویت حضور خیرین -1

از هزینه های هر بنای  %50های عمرانی خیرین دانشگاه ساز بصورت تامین حمایت از طرح -2

 اهدائی.

 %50ها و تجهیزات پژوهشی که خیرین دانشگاه ساز تامین نمایند بصورت حمایت از پژوهش -3

 اعتبارات.

الحسنه دانشجویی جهت تسهیالت در دعوت از خیرین برای مشارکت در صندوق های قرض  -4

 امر ازدواج دانشجویی.

های متاهلی برای کمک و تسهیل در امر ازدواج حمایت از خیرین در جهت احداث خوابگاه -5

 دانشجویان.

از طرحهای خیرین در حوزه تامین  %50حمایت از حضور خیرین در امر آموزشی با حمایت  -6

 ر نیازمند دانشجویان.کتب درسی برای دانشجویان بویژه قش

 های کشور.حمایت از حضور خیرین در هیات امنای دانشگاه -7

حمایت از جامعه خیرین دانشگاه ساز کشور به عنوان یک بازوی مهم در توسعه علم و فناوری  -8

 کشور و نماد مشارکت مردمی .

ها به عنوان لحاظ نمودن میزان جذب مشارکت مردمی و جذب خیرین توسط روسای دانشگاه -9

 .هایک معیار در رتبه بندی دانشگاه

با هدف حمایت از دانشجویان کم بضاعت که  دانشجویی حمایت از موسسه های خیریه -10

توسط دانشگاهیان اعم از شاغل و بازنشسته تامین مالی و مدیریت می شوند. مشروط به درج 

 .ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی در اساسنامه آنها

 

 



43 

 

 حقوقی و امور مجلسحوزه 

و  شدهبا قانون مناسب استعدادهای مختلف انسانی و غیر انسانی شناسایی، پرورش و بکار گرفته 

طراحی، تدوین و تصویب  .شودمی نظم و کارآمدی ایجاد و ارتقاء سیستم و وریبهرهو با چابکی 

وانایی یک نظام، نهاد، قانون دانش بنیان و دانایی محور معیاری از میزان عقالنیت، دانایی و ت

. بنا به دالیل فوق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع می استسازمان و یا وزارتخانه 

تواند در رشد، توسعه و تحقق اهداف سند باالدستی و برنامه های مورد نظر نقش موثری داشته 

  باشد.

اسالمی ایجاد تعامل با توجه به اهمیت جایگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اساسی مدنظر در این نزدیک و سازنده با این کمیسیون و نمایندگان محترم یکی از محورهای 

های کالن با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات . از آنجا که هماهنگی در سیاستدوره می باشد

ارد زیر مدنظر از اتالف انرژی جلوگیری و همچنین تقویت تصمیمات را به همراه خواهد داشت مو

 :است

برگزاری جلسات ماهانه مشتر  با کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تبادل نظر در مورد  -1

 کشور. آموزش عالیهای کالن سیاست

های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در جهت رفع استفاده از ظرفیت -2

 .هفتمقانون برنامه  تدوینبه  کمکم و فناوری کشور و موانع و مشکالت توسعه عل

به نمایندگان محترم در جهت جلوگیری  آموزش عالیاطالع رسانی از ضوابط و مقررات حوزه  -3

 از اتالف وقت نمایندگان محترم در پیگیری مطالبات موکلین و مراجعین محترم به نمایندگان.

ررسی وضعیت آموزش ها در راستای ببرگزاری جلسات مشتر  با مجمع نمایندگان استان -4

 عالی هر استان با حضور نمایندگان مردم در آن استان و اتخاذ تصمیم برای رفع موانع.

 ها در دانشگاه.تقویت جایگاه مدیریت حقوقی در دانشگاهها در راستای قانونمند نمودن فعالیت -5

ر با دعوت های علمی در مورد کمبودهای حقوقی و قوانین آموزش عالی کشوبرگزاری نشست -6

ها و رفع کمبودهای قوانین با استفاده از ظرفیت های مجلس شورای از متخصصین دانشگاه

 اسالمی.

های حقوقی و قانونی در وزارت علوم ذیل معاونت حقوقی و جلوگیری یکپارچه سازی فعالیت -7

 از موازی کاری در این حوزه.

مورد نیاز در  مالی و عمرانی، قیهای کشور در مورد مسائل حقوآموزش روسای دانشگاه -8

 ها جهت پیشگیری از مشکالت احتمالی آتی.دانشگاه
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بررسی دقیق کمبودها در زمینه قوانین و مقررات و ارائه آنها بصورت لوایح به مجلس شورای  -9

 اسالمی.

ها و قوانین و ها و ابالغ بخشنامهتصویب جایگاه بخش حقوقی در وزارت علوم و دانشگاه -10

قررات ابالغی بویژه توسط مرکز هیات امنا به عنوان بخش قانونگذاری در وزارت علوم بعد از م

 تصویب توسط معاونت حقوقی وزارت.

 .وهشیژتالش در جهت تصویب صندوق بیمه پژوهش جهت بیمه طرح های پ -11

های مشخصی از الیحه فرهنگی و ورزشی در فصل پژوهشی، تالش در جهت تفکیک بودجه -12

 .بودجه و تبدیل به قانون در مجلس شورای اسالمی

 هانامهآئینپویش، پاالیش و پیرایش کلیه قوانین جاری و ساری در وزارت عتف و لغو  -13

 .ناکارامد و تاریخ مصرف گذشته

 سخن پایانی

های وحیانی شکل گرفته و درخت تنومند آن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که بر پایه آموزه

های علمی به ثمر تر شده، بدون شک با پیشرفتاسطه خون پا  شهیدان هر روز مستحکمبه و

ریزی دقیق و عالمانه برای دستیابی به برنامههای علمی نیازمند این پیشرفتخواهد نشست. 

ثمربخش شدن این نظام الهی است. بر این اساس، ضرورت تعامل قوای  وساز دانشگاهی تمدن

دانشگاه اسالمی و نیل به هدف غایی  آرمانی قانون برای دستیابی به اجرا کننده گذار و قوایقانون

  سازی و ایجاد تحول در رسیدن به جامعه مطلوب از اموری بدیهی است.انسان

در این نظام مقدس از یک سو ریزی برای نیل به اهداف فوق برنامهبه دوش کشیدن بار مسئولیت 

در گویی در پیشگاه خدواند متعال است. ی و از سوی دیگر پاسخافتخاری برای هر مومن انقالب

صورت دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی، با توکل به خدای متعال و امید به یاری شما 

عزیزان و همه فرهیختگان علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه، نهایت تالش خویش را در اجرای موفق 

بکار است،  ته از اسناد باالدستی به ویژه سند دانشگاه اسالمیکه عمدتا برگرف برنامه های فوق

 هللخواهم گرفت. انشاءا

 

 محمدعلی زلفی گل

 شانزدهم مرداد ماه هزار چهارصد
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 1پیوست 

 مند آموزش، پژوهش و فناوریبرنامه: ارتقاء نظام

 هدف رديف
اسناد باال دستي )ماده و 

 بنده مربوطه(
 عامل زمان ماقدا مجری قلمرو جامعه هدف

1 

کسب 

مرجعیت 

 علمی

 

 سند چشم انداز )ماده ؟، بند(

نقشه جامع علمی کشور)ماده 

 ؟، بنده(

بیانات مقام معظم رهبری در 

 دانشگاه علم و صنعت

24/9/1387 

های کلی علم و سیاست

 (1فناوری )

های کلی سالمت )بند سیاست

14) 

نقشه جامع علمی کشور 

 (2و  1)بندهای 

اعضاء هیات 

 لمیع

 

 ایمنطقه

 ملی

 فراملی

اعضاء هیات 

 علمی

 مستمر جذب
مرکز جذب اعضاء 

 هیات علمی 

 ترفیع جدید

)الگو: 

مطالعات 

 تطبیقی(

کوتاه 

 مدت
 کمیته ترفیع

تبدیل 

 وضعیت

میان 

 مدت
 هیات جذب

 ارتقاء

 )جدید(
میان 

 مدت
 هیات ممیزه

جذب اعتبار 

 منابع مالی
 مستمر

 ون پژوهشی،معا

سازمان ها و نهادهای 

 خصوصی و دولتی 

های کرسی

میان  علمی

 مدت

صندوق حمایت از 

پژوهشگران و 

 صنعتگران

شرکت دانش 

 بنیان 

-مراکز رشد و پار 

 های علم و فناوری

قرارگرفتن در 

فهرست 

دانشمندان 

یک درصد، 

دو درصد و پر 

 استناد

 مستمر
 یاعضاء هیات علم

 

قرارگرفتن در 

فهرست 

سرآمدان 

 علمی

 مستمر
 اعضاء هیات علمی

 

کسب عنوان 

استاد ممتاز و 

استاد نمونه 

 کشوری
 مستمر

 اعضاء هیات علمی

کانال های  

تخصصی 

تدریس 

 مجازی ملی

عضویت در 

هیات 

تحریریه 

مجالت بین 

 المللی 

 مستمر
 اعضاء هیات علمی

 

ردبیر و س

مدیر مسئول 

نشریات ملی 

 و بین المللی

 مستمر
 اعضاء هیات علمی

 

ایجاد هرم 

تحقیقاتی با 

گیری از بهره

دانشجویان 

پروژه 

کارشناسی، 

 مستمر
 اعضاء هیات علمی
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کارشناسی 

ارشد، 

دکتری، پسا 

دکتری، 

دستیار 

 پژوهشی

پژوهش 

 برنامه مدار

دانشجویان 

تحصیالت 

 یلیتکم

 ایمنطقه

 ملی

موسسات  فراملی

 آموزش عالی
انتخاب استاد 

 محور 
 مستمر

سازمان سنجش 

آموزش )بر اساس 

 منطقه ای شیوه نامه پیوست(

 ملی

 ملی مجالت علمی

 فراملی

های پایگاه

اطالعات علمی 

(ISC, ISI, 

Scopus) 

 کمیسیون نشریات مستمر رتبه بندی

ها و دانشگاه

آموزش  موسسات

عالی و زیر 

های مجموعه

 مربوطه

 ملی

 فراملی

های پایگاه

اطالعات علمی 

های و سیستم

 رتبه بندی

 مستمر رتبه بندی

پایگاه استنادی جهان 

 ( وISCاسالم )
ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

ایجاد و ارتقاء 

های زیرساخت

 آموزش مجازی

اختصاص گرنت 

ویژه به اساتید 

 رجعم

 ملی های علمیانجمن

کمیسیون 

های انجمن

 علمی

 معاون پژوهشی مستمر رتبه بندی

 هاپژوهشگاه
 ملی

 فراملی
های سیستم

 پایگاه استنادی مستمر رتبه بندی رتبه بندی

ها، نامهپایان

-ها و پروژهرساله

 ها

 ملی
ها و دانشگاه

 ایراندا 
 ایراندا  مستمر ساماندهی

یاران دست

پژوهشی 

)کارشناسان 

ها و آزمایشگاه

 ها(کارگاه

 ملی

 فراملی

های آزمایشگاه

 مرجع

ارزیابی و 

 ارتقاء
 مستمر

 کمیته ارزیابی

کارشناسان خبره و 

 ممتاز

پژوهشگران 

ایرانی مقیم 

 خارج

 فراملی
موسسات 

 آموزش عالی

جذب 

 مشارکت
 مستمر

 همکاری های مرکز

 المللی بین علمی

ان پژوهشگر

 پسادکتری
 ملی

 فراملی

موسسات 

آموزش عالی، 

صندوق حمایت 

از پژوهشگران 

و صنعتگران، 

فدراسیون 

 سرآمدان علمی

ارزیابی و 

موسسات آموزش  مستمر جذب

 عالی
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 2پیوست 

 های ملي و بين الملليپايدار همکاری یتوسعهبرنامه: 

 هدف رديف
اسناد باال دستي )ماده و 

 بنده مربوطه(
 عامل زمان اقدام مجری قلمرو جامعه هدف

1 

 

 دیپلماسی

 علمی

 توسعه، سیاست ششم برنامۀ

کشور،  فناوری و کلی، علم های

 کلی اقتصاد های سیاست

مقاومتی، بیانات مقام معظم 

علمی  جامع رهبری، نقشۀ

 کشور

اعضاء هیات 

علمی و 

 دانشجویان

 فراملی

اعضاء هیات 

 علمی

حضور فعال و موثر در 

ز مجامع تصمیم سا

 فراملی
 مستمر

اعضاء هیات 

 علمی

 فراملی
های عضویت در انجمن

 بین المللی
 مستمر

اعضاء هیات 

 علمی

 فراملی

عضویت در هیات 

تحریریه مجالت بین 

 المللی 

 مستمر
اعضاء هیات 

 علمی

تعامالت علمی ملی از 

طریق: طرح های 

مشتر  بین 

 دانشگاهی

تاه فرصت مطالعاتی کو

مدت )خارج از تقویم 

 آموزشی(

اعضاء هیات 

علمی، 

ها و دانشگاه

موسسات 

 -آموزشی

 پژوهشی

پژوهشی و های طرح

 آموزشی مشتر 
 مستمر

موسسات 

 آموزش عالی

تقویت و گسترش 

 D8دانشگاه بین المللی 

 مستمر
موسسات 

 آموزش عالی

 از حمایت و تقویت

مطالعاتی  فرصت

 هیات اعضاء خارجی

 دانشجویان و علمی

 تکمیلی تحصیالت

ایجاد زمینه برای 

پذیرش متقاضیان 

مطالعاتی اعضاء فرصت 

هیات علمی و 

دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی خارجی به 

 داخل کشور

2 
ترویج 

 علم

 توسعه، سیاست ششم برنامۀ

کشور،  فناوری و کلی، علم های

 کلی اقتصاد های سیاست

بیانات مقام معظم  مقاومتی،

علمی  جامع رهبری، نقشۀ

 کشور

اعضاء هیات 

 علمی

 ملی

 فراملی

ها و دانشگاه

موسسات 

 -آموزشی

 پژوهشی

انتشار مجالت، 

ها، برگزاری کارگاه

های آموزشی، دوره

ها و مسابقات، جشنواره

ها، ایجاد و نمایشگاه

تقویت موزه های علوم 

 و فناوری

 مستمر

ها و دانشگاه

موسسات 

 -موزشیآ

 پژوهشی

اعضاء هیات 

 علمی

برگزاری سمینارها و 

 تشکیل مجامع علمی

جذب و تبادل 

دانشمندان سایر 

کشورها، دانشمندان 

ایرانی مقیم خارج، 

های دانشجویان دوره

تحصیالت تکمیلی، 

پسادکتری و ایجاد 
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مراکز تحقیقاتی و 

 های مشتر آزمایشگاه

های برگزاری کرسی

زبان و ادبیات فارسی و 

های همایش

 ایرانشناسی

اعضاء هیات 

 علمی

انتشار مقاالت مشتر  

 بین المللی

 ثبت اختراع

های ارائه سخنرانی

 علمی

ارائه کارگاه ها و بسته 

 های آموزشی

آموزش و ارتقاء سطح 

زبان خارجی انتشار 

های کتاب یه زبان

 فراملی
 مستمر

دا و ارتباط با ص

سیمای استانی در 

-راستای تهیه برنامه

های علمی تخصصی به 

 سطحمنظور باال بردن 

 دانش عمومی
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 3پیوست 

 

 شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان در کنکور

 شرکت کنندگان پذیرفته شدگان

1398 1362 1398 1362 

485/191 600/32 222/208/1 667/312 

 %42زن  %5/59زن  %2/32زن  %4/54زن 

 %58مرد  %5/40مرد  %8/67مرد  %6/45مرد 
 

 جمعیت دانشجویان

1398 1392 1357 

388/373/3 000/685/4 675/175 
 

 سهم جمعیت دانشجویان در مقاطع مختلف
 مقطع تحصیلی 1357 1397 1398

 دکتری تخصصی 0/7% 4/5% 4/6%

 دکتری حرفه ای 5/9% 2/8% 3%

 کارشناسی ارشد 3/6% 17/8% 16/1%

 کارشناسی 56/3% 59/8% 62/5%

 کاردانی 33/5% 15/2% 13/7%
 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیجمعیت 
1398 1397 1357 

163/756 896/750 7585 
 

 تعداد هیات علمی تمام وقت کشور
1398 1397 1357 

275/87 259/86 797/8 

 زن %18 زن 27/2% ‒ 
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 (WOS) مقاالت تعداد
2020 2017 1978 

932/68 485/83 670 
 

 (WOS) علمی تولیدات در ایران سهم و رتبه
2017 1978 (1357)  

 رتبه جهانی 43 16

 سهم تولیدات علمی ایران در دنیا 095/0 94/1

 رتبه در کشورهای اسالمی 3 1
 

 

 GDP ناخالص تولید از فناوری و پژوهش اعتبارات سهم

42/0 92 

43/0 93 

63/0 94 

61/0 95 

75/0 96 

65/0 97 

58/0 98 

43/0 99 

 

 

 

 
 

آموزش عالی )فضای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش فضای کالبدی 

 )دولتی

1395 1358 

9 37/9 
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 )مقاالت مشترک ) بین الملل

2018 2013 

11876 8084 
 

 )میلیون ریال(کل بودجه مصوب پارک های علم و فناوری

1397 1386 

590/184/2 036/226 

 تعداد مراکز رشد

1397 1380 

44 1 

 صفر است. 80مراکز رشد در قبل از سال تعداد 
 

 (WOS)  علمی مدارک و مقاالت مجموع

 قبل انقالب بعد از انقالب تا کنون

125/437 2711 
 

 محل-تعداد رشته

1396 1357 

64498 1118 

 برابر 7/57افزایش 
 

 تعداد موسسات آموزش عالی

1397 1357 

2693 244 

 برابر 11افزایش 
 

 


