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 تهران دانشگاه شعار

  
    ؛نماد آموزش عالي ايران  دانشگاه تهران"      

  دانشگاهي الهي،        
                              بصير،

                                       بالنده                             
  "    و بانشاط                                       
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  مقدمه

اي كـه  به گونـه . ت گسترده، ابعاد مختلف زندگي بشر را درنورديده است    در جهان معاصر تحوال   
 روزافـزون شـده و موجبـات احـساس         ،هاي اخير سـرعت تغييـرات و تحـوالت در جهـان           در سال 

 .و ناامني محيطي زيادي را به همراه داردناپايداري 

هاي فراوان تـالش    بدر اين بين، ملت بزرگ ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي با فراز و نشي              
اي را آغاز نموده تا بتواند جايگاه شايسته تاريخي و تمدن علمي و فني خود را احياء كنـد و                   وقفهبي

  .جزء كشورهاي پيشرفتة جهان قرار گيرد
اين ملت بر اساس اعتقادات خود كه بر پايه قرآن مجيد، سـيره پيـامبر گرامـي اسـالم و مكتـب                      

يعنـي بايـد بـا      . قاد دارد كه آينده يافتني نيست، بلكه ساختني است        فكري امامت و واليت است، اعت     
هـا، تـأمين    هـا، منـابع و ظرفيـت      ها، روياها و به كـارگيري قابليـت       استفاده از شعور و آگاهي، آرمان     

خواهيم رقم بـزنيم تـا بتـوانيم در    نيازهاي جامعه آينده را بر اساس تحوالت جهاني، آن چنان كه مي     
اسوه و  اي  ود مادي دست يابيم و جامعه     يوشمندانه به پيشرفت، تعالي و آزادي از ق       پرتو اين تالش ه   

  .خداجو داشته باشيم
هاي كشور و تحوالت كنـوني جهـان در         ارزيابي و تحليل سير تاريخي و لحاظ نمودن توانمندي        

اف، اميـد    تـصويري شـف    ، همراه داشته كه خود     ساله را به   20ابعاد، تصوير آينده ايران در افق       تمامي  
ها خواهيم به آن برسيم است و تبيين روشني از نيات راهبردي، ارزش           بخش و روشن از آنچه كه مي      

هـا، ابـزار و     ها، اهداف، جهت  توان با اين كار اولويت    لذا مي . را به همراه دارد    اهداف عالي جامعه   و
 مراكـز علمـي و دانـشگاهي        هـا، نهادهـا و    هاي اجرايي را در بين تمامي اقشار جامعه، سازمان        فرايند

  .تعيين كرد
گاه يافته با جا  يه   است توسع  يران كشور ي ا " 1404ران در افق    ي ا ي اسالم يانداز جمهور در چشم 
، الهـام بخـش در جهـان    ي و انقالبيت اسالمي در سطح منطقه، با هوي و فناور ي، علم ياول اقتصاد 

ـ          ياسالم و دارا   ـ در ا . "الملـل ني تعاملِِ سازنده و مـؤثر در روابـط ب ـ يانـداز، جامعـه ا    ن چـشم  ي  يران
ه ي و سرما  يم برتر منابع انسان    بر سه  ي، متك يد علم و فناور   يشرفته، توانا در تول   يبرخوردار از دانش پ   

 در سطح منطقـه  ي و فناوري، علميگاه اول اقتصاد ي جا ي قلمداد شده و دارا    يد مل ي در تول  ياجتماع
  ر ـاب و مستمـد پرشتم، رشـد علـي و توليزارد بر جنبش نرم افي است و با تأكي جنوب غربيايآس
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 يابي دسـت  يبـرا .  هدف آن است   ،لدن به اشتغال كام   ي سطح درآمد سرانه و رس     ي، ارتقاء نسب  ياقتصاد

ـ  مناسـب در شـأن ا      يگـاه يانداز و احـراز جا    ن چشم يبه اهداف ا    يارهـا ين مع ي، تـدو  يران اسـالم  ي
  .ات استياز ضرور تحقق آن ي و اختصاص منابع الزم برايكيزيشرفت فيپ

هاي پيشرفت كشور و ابزار جدي      ترين زيرساخت از سوي ديگر مقوله علم و فناوري نيز از مهم         
هاي متعـالي انقـالب اسـالمي ايـران         به اين ترتيب تحقق آرمان    . هاي مختلف است  رقابت در عرصه  

هـا و كـسب آمـادگي       تنظير احياي تمدن عظيم اسالمي، حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان مل            
  .براي برقراري عدالت و معنويت در جهان، در گرو پيشرفت همه جانبه علمي است

شك، تحقق اين اهداف نيازمند ترسيم نقشه راهي است كه در آن نحوة پيمودن ايـن مـسير،                   بي
منابع و امكانات الزم، تقسيم كار در سطح ملي و الزامات طي كردن اين مـسير، بـه طـور شـفاف و                       

  . دقيق مشخص شده باشد
، به عنوان نقشة راه در مسير پيمودن علم و فناوري،           سند جامع علمي كشور    رو در تدوين     از اين 

سند چشم انداز جمهـوري اسـالمي ايـران در          گيري از اسناد باالدستي از جمله       كوشش شده با الهام   
هاي ملي  با توجه به الويت   هاي بنيادين مكتب حيات بخش اسالم و      گيري از ارزش   و بهره  1404افق  

اي  تهيه شود كه خود مجموعه     1404انداز علم و فناوري در افق       نظام جمهوري اسالمي ايران، چشم    
هـا و راهبردهـا،     نگـر، شـامل مبـاني، اهـداف، سياسـت         است جامع، شفاف، هماهنگ، پويا و آينـده       

هـاي اسـالمي و بـومي كـشور،         ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بـر ارزش           
ها و تجارب علمي، تا تـصويري روشـن از آينـده علـم و فنـاوري              ها، نمونه تجربيات گذشته، نظريه  

  .ايران به دست دهد
با اتكال به قدرت اليـزال الهـي و بـا احيـاي فرهنـگ و                "در سند جامع علمي كشور آمده است        

بخـشي در جهـان،     گسترش عـدالت و الهـام      ايراني براي پيشرفت ملي،      -برپايي تمدن نوين اسالمي   
يافتـه در مكتـب اسـالم و        هاي صـالح، فرهيختـه، سـالم و تربيـت         ايران كشوري برخوردار از انسان    

هاي جهان، توانا در توليد و توسعة علم و فنـاوري و نـوآوري   انقالب، با دانشمنداني در تراز برترين 
دانش و فناوري با مرجعيـت علمـي در جهـان           و به كارگيري دستاوردهاي آن و پيشتاز در مرزهاي          

  ."خواهد بود
در اين ميان نظام آموزش عالي كشور به عنوان بخش تأثيرگذار، نيازمند تقويت مبـاني، اصـول و                  

هـا و  انداز و سند جامع علمي كشور و سياست       هاي مطرح در سند چشم    نظام كاري متناسب با آرمان    
  .هاي مربوط به تحقق آنها استبرنامه
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 با اقتباس از اسناد باال دستي از "نماد آموزش عالي كشور"ر اين اساس دانشگاه تهران به عنوان ب
 انداز خود  اقدام به تدوين سند چشمانداز و نقشه جامع علمي كشور، قانون اساسي، سند چشمجمله

 
اء دانشگاه در نمايد، تا ضمن ارتقهاي راهبردي اين سند جامع مي و نيز تدوين برنامه1404در افق 

ها و المللي، گامي موثر در انجام رسالت خويش و تحقق آرمانها در سطح ملي و بينتمامي جنبه
  .انداز علم و فناوري كشور برداشته باشدهاي ملي و اهداف چشمارزش

گيـري اصـلي   انداز، با سـه جهـت  همچنين دانشگاه تهران به منظور دستيابي به اهداف سند چشم  
هـاي كوتـاه    وهشي و فناورانه، مسير حركت خود را مشخص نموده و با تـدوين برنامـه              آموزشي، پژ 

ها، ضمن دستيابي به جايگاه برتر، الگـوئي        مدت و بلند مدت و تالش براي اجرائي شدن اين برنامه          
  .اي و جهان اسالم خواهد بودها در سطح ملي، منطقهمناسب براي ساير دانشگاه
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  تهران گاهدانش هايارزش بيانيه

 توجه ويژه به حاكميت جهان بيني توحيدي اسالم در ابعاد مختلف علم .1

 گرانه و آخرت گرايانه به علم و فناورينگرش هدايت .2

 عدالت محوري، پرورش استعدادها و تقويت خالقيت و نوآوري در علم .3

 حفظ كرامت انسان با تكيه بر فطرت حقيقت جو، عقل گرا، علم طلب و آزادگي  .4

 ديشي، تبادل آراء و افكار سازنده در دانشگاهآزاد ان .5

به دستاوردهاي فكري و علمي و ) حقوقي و اخالقي(تكريم علم و عالم و احترام  .6
 گيري از آنها در چارچوب نظام ارزشي اسالمبهره

اعتقاد به علم و فناوري كمال آفرين، توانمندساز، ثروت آفرين و هماهنگ با محيط  .7
 نوي، جسمي، روحي، رواني و اجتماعي آحاد جامعهزيست، بر اساس سالمت مع

 بيني اسالميايجاد تحول بنيادين علمي به خصوص در علوم انساني و در چارچوب جهان .8

 المللي  تعامل فعال و الهام بخش براي توسعه علم و فناوري در سطح بين .9

ن، اخالق محوري، تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي، تقويت روحيه تعاو .10
 هاي مرتبط با آن  مشاركت و مسئوليت پذيري جامعه علمي و مجموعه

 مرزشكني علمي و حركت در مرزهاي دانش جهاني .11

  المللياي و بينمرجعيت علمي در سطح ملي، منطقه .12
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  تهران دانشگاه مأموريت بيانيه
ه كه در المللي بوددانشگاه تهران بعنوان نماد آموزش عالي كشور، دانشگاهي جامع و بين

المللي فعاليت دارد و قلمرو همه علوم از هاي آموزش، پژوهش و فناوري در سطح ملي و بين حوزه
جمله علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري، فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، هنر و معماري 

هاي دين مبين موزشگيري از آهاي خود قرار داده است و با بهرهو علوم نوين را در اولويت برنامه
مندي از اساتيد، انديشمندان، فرهيختگان و هاي بنيادين انقالب اسالمي و با بهرهاسالم و ارزش

كننده نيازهاي فكري و علمي هاي علمي و تأمينكننده نظريهكاركنان مومن، شايسته و متدين توليد
 .باشدجامعه اسالمي مي

هاي ن با برقراري عدالت، اقدام به ايجاد فرصتاين دانشگاه ضمن حفظ كرامت علم و عالما
برابر جهت شكوفائي و پرورش استعدادهاي علمي و فني كشور نموده و درصدد است، اولين 

  .دانشگاه جامع نمونه در جهان اسالم باشد
 توليد علم، نوآوري و ؛هاي مومن، فرهيخته و داراي توان علمي باالاز طرفي با تربيت انسان

 نوين را براي رسيدن به سربلندي و موفقيت هرچه بيشتر ايران اسالمي و جهان اسالم هايفناوري
  . كندريزي ميدر زمان حال و آينده برنامه

الخصوص ها و انديشمندان ساير ملل دنيا عليشكني علمي و تعامل با دانشگاههمچنين با مرز
هاي بنيادين، فناوري و جديد، پژوهشهاي ها و انديشمندان جهان اسالم در زمينة نظريهدانشگاه

اي داشته و جهت موفقيت بيشتر، خود را به حركت و گذر از نوآوري علمي و كاربردي اهتمام ويژه
هاي همسو با اصول و هاي علمي در جهت توسعه علوم و تكنولوژيمرزهاي دانش و رقابت

  .داندهاي اسالمي ملزم ميارزش
المللي، دانشگاه را ها در سطح ملي و بينانبه با ساير دانشگاهاين دانشگاه ضمن همكاري همه ج

افزائي و اشاعه محيط پرورش انديشمندان، محققين و متخصصين و مكاني براي همكاري، هم
فكرهاي نوين براي اعتالي زندگي فردي و اجتماعي در فضاي مناسب آزاد انديشي فكري و 

  .داندمبين اسالم مينقدپذيري علمي بر اساس اصول و مباني دين 
كننده نيروهاي مومن و در ضمن، دانشگاه تهران با تعامل با مجموعه اجرائي كشور، تأمين

ها و تحقيقات هاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي بوده و با انجام پژوهشمتخصص در عرصه
  .شماردميبنيادي، تأمين نيازهاي علمي و كاربردي جامعه در تمامي سطوح را از وظائف خود 
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 1404 افق در تهران دانشگاه ١اندازچشم بيانيه

  

، دانشگاهي جامع،   1404دانشگاه تهران در افق   "
داراي جايگاه ممتاز در خلق علم و فناوري بـوده          

اي ، در ســطح ملــي و منطقــهيكــه از نظــر علمــ
ــسانمرزشــكن و تربيــت هــايي مــؤمن، كننــده ان

ـ ا. دباشـ فرهيخته، آزادانديش و كارآفرين مـي      ن ي
دانشگاه؛ پيشرو در توسـعه مفـاهيم الهـام بخـش           

دهنــده هــاي بنيــادي و ارتقــاءعلمــي و پــژوهش
اي و كاربردي علم و فناوري بوده       تحقيقات توسعه 

ــ ــن از ظرفيو همچن ــاني ــازيت جه  ي توانمندس
بنيـان بـراي    هـاي دانـش   التحصيالن و بنگـاه   فارغ
 بنيان توسعه ملي، مبتنـي    دهي به الگوي دانش   شكل

 ."بر مكتب اسالم برخوردار است

                                                 
1 .Vision Statement 
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 1404افق در تهران دانشگاه اندازچشم سند كليدي مفاهيم برخي

  1جامع دانشگاه 
 در تحصيلي سطوح تمامي دربرگيرنده باشد،مي مادر دانشگاه آن نمادين بعد در كه جامع دانشگاه
 و معماري و هنر كشاورزي، يه،پا علوم مهندسي، و فني رفتاري، و اجتماعي علوم انساني، علوم هايرشته

 علمي، هايزمينه در متنوع و متعدد تحقيقاتي مراكز و هاپژوهشكده آموزشي، مراكز از متشكل و بوده... 
 .است كشور تحقيقاتي و علمي نيازهاي رفع جهت فناورانه، و پژوهشي

 2ممتاز جايگاه 

 با كه است ايمنطقه و ملي سطح در فناورانه و تحقيقاتي علمي، برتري معناي؛ به ممتاز جايگاه
 .شودمي محقق دانشگاه توسط نوين هايفناوري و علوم توليد نيز و علمي مرزشكني و توانمندسازي

  3كنندهتربيت 
 و متعهد فرهيخته، مؤمن، آزادانديش، هائيانسان پرورش مسير در تربيت و تعليم معناي به كنندهتربيت

  .است اسالم شبخ حيات مكتب پايه بر كارآفرين
 4آزادانديش 

 ضمن اسالم مكتب در يافتهتربيت و متعهد مؤمن، هائيانسان پرورش با كه شودمي اطالق دانشگاهي به
 .داندمي خود اصلي وظيفه را عالمان و علم و هاانسان كرامت حفظ احسن، جدال و پذيرينقد نقد،
 5مفاهيم توسعه 

 هاينوآوري خلق و توحيدي علوم سازينظريه و پردازييهنظر قدرت تقويت مفاهيم، توسعه از منظور
  .است اسالم مكتب بر مبتني علمي بخش الهام مفاهيم گسترش و هازمينه تمامي در علمي نبنيادي
 6دهندهارتقاء 

 تقويت نيز و مرزشكنانه كاربردي و بنيادي هايپژوهش گسترش و توسعه ،معني به عبارت اين
-شيوه بكارگيري با نوين، فنون و علوم خلق در نياز مورد انساني منابع و هشيپژو و علمي هايزيرساخت

  .است مرزشكنانه و جديد هاي

                                                 
1 .Comprehensive University 
2 .Superior Position 
3 .Educative  
4 .Freedom of Thought 
5 .Concept Development 
6 .Promotion   
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  1توانمندساز 

-فارغ و دانشگاهيان تقويت نيز و فناورانه و پژوهشي علمي، خوداتكائي و تقويت عبارت، اين از منظور

 براي جديد هايفرصت خلق در ژوهشيپ و علمي زيرساختهاي تقويت همچنين و دانشگاهي التحصيالن
  . است كشور پيشرفت و توسعه

  2بنياندانش و كارآفرين 
 خود، فعاليتهاي كردن محورپژوهش به آموزش از دانشگاه رويكرد توسعه و تقويت معني به عبارت اين
 رفع براي شگاهيدان التحصيالنفارغ و دانشگاهيان از متشكل بنياندانش بنگاههاي سازيتوانمند و ايجاد با

  .است كشور پژوهشي و علمي نيازهاي

                                                 
1 .Enabling  
2 .Entrepreneurship &knowledge base 
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 اندازچشم سند در تهران دانشگاه كيفي اهداف

  توسعه و تقويت استقالل دانشگاه  .1
 المللي دانشگاهاي و بينارتقاء جايگاه منطقه .2

  هاي عملكرديهاي دانشگاه و توسعه نظارت بر مبناي شاخصگسترش اختيارات مديريت .3
آموزشي و ، دو فضايي نمودن متناسب امور اجرايي( مجازي توسعه متناسب فضاي .4

  )پژوهشي دانشگاه
 وريافزايش بهره .5

تعميق معرفت ديني در دانشگاه و ارتقاء همه جانبه و موزون فرهنگ دانشگاهيان مبتني بر  .6
 انديشه و گفتمان جامعة صالح

  هاي چند بعدي و تقويت جسم و روح در كنار كسب علمتربيت انسان .7
 جو تنش سياسي و ايجاد انگيزه و هيجان مثبت در دانشگاهيان كاهش  .8

  هاي موجود هاي نوين علمي در رشتههاي جديد و زمينهگسترش رشته .9
 هاي آموزشي با نيازهاي واقعي كشور انطباق دوره .10

  ارتقاء مستمر سطح و كيفيت آموزشي دانشگاه  .11
 هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي گسترش و تعميق فعاليت .12

 هاي پژوهشي با نيازهاي كشور ايش ميزان انطباق فعاليتافز .13

  ارتقاء توان و روحيه نوآوري و كارآفريني .14
  كارگيري دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاهسازي و بهتجاري .15
 ارتقاء سطح كيفي و بهبود هرم اعضاء هيأت علمي  .16

د هرم سطح تحصيلي كاركنان غير هيأت علمي و بهبو) علمي و توان اجرايي(ارتقاء كيفي  .17
 آنها

  ارتقاء كيفيت معيشت و رفع مشكالت شغلي كليه كاركنان .18
ايجاد فضا و عوامل محيطي مناسب منطبق با استانداردهاي علمي و آموزشي روز دنيا و  .19

 برخوردار از فرهنگ ديني و ملي

  ارتقاء مستمر كمي و كيفي تجهيزات و امكانات آموزشي و پژوهشي .20
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 اهدانشگ كالن هايشاخص
 توضيحات عنوان شاخصرديف

 ارتقاء آموزشي دانشجويان 1
كيفيت آموزش در طي دوره آموزشي در تعيين و افزايش 

 دانشگاه

2 
كيفيت اشتغال فارغ التحصيالن 

 دانشگاه
جايگاه و ميزان اثرگذاري فارغ التحصيالن دانشگاه تبيين 

 در جامعه
 قالل مالي دانشگاهسهم آموزش در ارتقاء استتعيين  درآمد آموزشي 3
 وري آموزشيميزان بهره ارزيابي  طول دوره آموزشي 4
 دهندة ميزان توانايي در توليد علمنشان سرانه توليدات علمي 5
 دهندة توانايي در توليد علمنشان سرانه ارجاعات علمي 6

7 
هاي داراي حمايت درصد پايان نامه

 مالي خارج از دانشگاه
 هاي دانشگاهي بارتباط آموزشدهندة ميزان انشان

 نيازهاي جامعه

 درآمد پژوهشي و فناوري 8
ميزان ارتباط توليد علم در دانشگاه با نياز  دهندةنشان

 در استقالل مالي دانشگاه بازار و موثر

 هاي دانش بنيانسرانه شركت 9
نشان دهندة نقش دانشگاه در توسعه فناوري و پاسخگويي 

 ر و  موثر در استقالل مالي دانشگاهبه نيازهاي علمي بازا

 كيفيت دانشجويان ورودي 10
و   نشان دهندة عملكرد عمومي دانشگاه،شاخص طبيعي

 ميزان مقبوليت در جامعه
 نشان دهندة تناسب و ظرفيت علمي دانشگاه نسبت دانشجو به استاد 11

12 
هاي پژوهشي به كل نسبت هزينه

 هزينه دانشگاه
 دانشگاه في بخش علميهاي كيمعرف فعاليت

 سرانه فضاي كالبدي 13
دهندة ميزان برخورداري از فضاي آموزشي و كمك نشان

 آموزشي
 معرف عمر و كيفيت فضاي آموزشي وكمك آموزشي كيفيت فضاي كالبدي 14
 معرف توزيع متناسب مراتب اعضاء هيأت علمي هرم اعضاء هيأت علمي 15
 معرف سطح علمي نظام كارشناسي دانشگاه هرم تحصيلي كاركنان 16
 معرف كمي امكانات در فضاي مجازي آمادگي الكترونيك 17

18 
دهي فضاي مجازي كيفيت بهره
 دانشگاه

 دهي امكانات فضاي مجازيمعرف چگونگي بهره

 متوسط سن اعضاء هيأت علمي 19
معرف متوسط سن اعضاء هيأت علمي و پراكندگي مناسب 

 آن

 معرف متوسط عمر كاري كاركنان و پراكندگي مناسب آن سابقه كاركنانمتوسط  20

 معرف ميزان اختراعات و نوآوري توسط دانشگاه فناوري و نوآوري 21
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 توضيحات عنوان شاخصرديف

 اخالق و ايمان در محيط دانشگاه 22
معرف ميزان پايبندي و نفوذ فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در 

 محيط دانشگاه

 الملليميزان مشاركتهاي بين 23
رف ميزان حضور، مشاركت و تعامل علمي و پژوهشي مع

 الملليدانشگاه در سطح بين
 معرف ميزان اثر بخشي دانشگاه در جامعه و بازار كار اثر بخشي دانشگاه در جامعه 24

 ميزان كار گروهي 25
معرف فعاليت بيش از يك نفر در  ارائه طرحهاي تحقيقاتي، 

 در دانشگاه... مقاالت، اختراعات و 

 .گردد تعيين، تكميل و ابالغ مي؛هاي دانشگاههاي كمي و كيفي در طي برنامهشاخص :1تبصره

در طي ) 22شاخص (شاخص كيفي اخالق و ايمان در محيط دانشگاه  معيارهايي براي تعريف :2تبصره
  .هاي دانشگاه تعيين خواهد شدبرنامه
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 اندازچشم سند راهبردهاي

  استقالل دانشگاه گسترش اختيارات و افزايش  .1
 هاي دانشگاه اسالمي و تدوين نقشة فرهنگي دانشگاه تبيين مشخصه .2
پردازي خصوصاً در حوزه علوم انساني با تكيه بر تعاليم دين مبين هاي نظريهتوسعه كرسي .3

 اسالم
 اي ارتقاء فرهنگ و اخالق حرفه .4
 :هاي دانشگاه از طريقبرداري از پتانسيلتقويت و بهره .5

 الملليهاي مشترك بينهگسترش دور -
  گسترش واحدهاي آموزش عالي خصوصي وابسته به دانشگاه -

  :اصالح و بهبود هرم دانشجويي از طريق .6
 هاي تحصيالت تكميليگسترش دوره -

 :ارتقاء سطح كيفي علمي دانشگاه از طريق .7
 هاي تحصيلي دانشگاه روزآمد نمودن مطالب و رشته -
 ايهاي بين رشتهتوسعة آموزش -
   دانشجويان چند گرايشي تربيت -

  :كاهش هزينه سرانة تحصيلي از طريق .8
 هاي آموزشي كنترل و كاهش طول و هزينة دوره -
 ١هاي كارشناسي در قالب  يادگيري الكترونيكيارائه بخشي از دروس رشته -
 هاي آموزشياستفاده از دانشجويان دكتراي تخصصي در فعاليت -

 علم و فناوري و تعميق رابطة آن با بدنة گسترش پارك(بنيان هاي دانشتوسعه شركت .9
 ) دانشگاه

 توسعة شركتهاي لنگر با محوريت اعضاء هيأت علمي و كاركنان -

 التحصيالن دانشگاههاي زايشي از فارغگسترش شركت -

 هاي پيش رشد براي ارتقاء توان نوآوريتوسعة دوره -

                                                 
1  .E ‐ learning 
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لمي و پژوهشي جامعه از گيري در راستاي نيازهاي عتوسعة ارتباط با بازار كار و جهت .10

  :طريق
  خارجي،هاي مطالعاتي داخلي و در صورت لزومافزايش فرصت -
 هاي كارورزي به جاي كارآموزيجايگزيني دوره -
  هاي داراي حمايت مالينامهافزايش درصد پايان -

  ها و تجهيزات آموزشي و پژوهشيارتقاء سطح كمي و كيفي ساختمان .11

 )ساخت و روساختزير(توسعه نظام فراگير كامپيوتري  .12

  ارتقاء جايگاه علمي، آموزشي، پژوهشي و كارآفريني دانشگاه تهران در جهان اسالم .13
  هاي اسالمي مبتني بر ارزش،ها و الگوهاي پيشرفت علمتوليد نظريه .14
  هاي اسالمي مبتني بر آموزه،توجه ويژه به نقش تربيتي دانشجويان .15
جهت گسترش علم و دستيابي به دانش المللي حضور فعال و گسترده در مجامع بين .16

  جهاني
تقويت و گسترش همكاري با ساير نهادهاي علمي، فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  .17

 كشور 
  
  



 

  

 ضمائم
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  )1پيوست (شمسي هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند

ريـزي شـده و مدبرانـه        برنامـه  با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش              
  : انداز بيست سالهها و اصول قانون اساسي، در چشمجمعي و در مسير تحقق آرمان

ايران كشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمـي و فنـاوري در سـطح منطقـه، بـا                     "
 در روابـط   هويت اسالمي و انقالبـي، الهـام بخـش در جهـان اسـالم و بـا تعامـل سـازنده و مـوثر                       

   ."الملل بين
  : هايي خواهد داشت چنين ويژگي،اندازجامعة ايراني در افق اين چشم

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بـر اصـول                 -
اخالقي و ارزشهاي اسالمي، ملي و انقالبي، بـا تأكيـد بـر مـردم سـاالري دينـي، عـدالت                     

مند از امنيت اجتماعي    ها و بهره  اي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان      هاجتماعي، آزادي 
  . و قضايي

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني                 -
  . و سرمايه اجتماعي در توليد ملي

و پيوستگي مـردم و  امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه       -
  . حكومت

هاي برابر، توزيع مناسب    برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت         -
منـد از محـيط زيـست       درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره           

  . مطلوب
 كـاري، انـضباط،     منـد، برخـوردار از وجـدان      پذير، ايثارگر، مومن، رضايت   فعال، مسئوليت  -

 تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايـران و                روحيه
 . مفتخر به ايراني بودن

دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربـي                 -
 بر جنبش نرم افـزاري   با تأكيد ) شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه       (

و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سـرانه و رسـيدن         
  . به اشتغال كامل

 توسـعه   الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگـوي مـردم سـاالري دينـي،                  -
 بـر همگرايـي      و اجتمـاعي، تأثيرگـذار     يكارآمد، جامعه اخالقي، نوانديشي و پويايي فكر      

 ).ره(هاي امام خميني اي بر اساس تعاليم اسالمي و انديشهاسالمي و منطقه
  .داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت -
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هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه اي و بودجههاي توسعه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه:مالحظه

گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ي كمي كالن آنها از قبيل نرخ سرمايههاخص شا؛قرار گيرد كه
هاي باال و پايين جامعه، رشد فرهنگ، ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك

اي و اهداف و هاي توسعههاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستآموزش، پژوهش و توانايي
 .دوها به صورت كامل مراعات شها و هدفانداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستمالزامات چش

ساله آينده كشور هاي كلي چهار برنامة پنجانداز مبناي تنظيم سياستشايان ذكر است اين چشم
هاي كشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده گيري كلي فعاليتخواهد بود و افق جهت

  .دنمايمشخص مي
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 )2پيوست (كشور علمي جامع نقشه
جانبـه در    مستلزم تـالش همـه       ،هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران      يابي به آرمان  دست

هـاي  از ايـن رو تـدوين و اجـراي برنامـه          . تمامي ابعاد فرهنگي، علمي، اجتماعي و اقتصادي اسـت        
هـا از لـوازم     تحقق اهداف اين برنامـه    هاي زماني معين و اختصاص منابع الزم براي         پيشرفت در بازه  

-از سوي ديگر مقولة علم و فنـاوري از مهـم          . ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اسالمي است       

بـه ايـن    . هـاي مختلـف اسـت     هاي پيشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصـه         ترين زيرساخت 
ن عظـيم اسـالمي، حـضور       هاي متعالي انقالب اسالمي ايران نظيـر احيـاي تمـد          ترتيب تحقق آرمان  

ها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويـت در جهـان             سازنده، فعال و پيشرو در ميان ملت      
جانبه در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصة عدالت، معنويت و عقالنيت             در گرو پيشرفتي همه     

  .است
ير، منـابع و امكانـات       نيازمند ترسيم نقشة راهي است كه در آن نحوة طـي مـس             ،تحقق اين هدف  

. الزم، تقسيم كار در سطح ملي و الزامات طي اين مسير به طور شفاف و دقيق مشخص شـده باشـد                    
تـر نظيـر    انداز و راهبردهاي علم و فناوري در سطوح كالن و نيز عملياتي           رو الزم است، چشم   از اين 
گيـري از   شش شده، تا با الهام    در ترسيم اين نقشه كو    . سالة توسعة كشور، تدوين شود    هاي پنج برنامه

هاي بنيادين آنها و توجه به اهداف راهبـردي نظـام جمهـوري             گيري از ارزش  اسناد باالدستي و بهره   
انداز، در اين چشم  .  هجري شمسي تبيين شود    1404انداز علم و فناوري در افق       اسالمي ايران، چشم  

با احياي فرهنـگ و برپـايي تمـدن نـوين           جمهوري اسالمي ايران با اتكال به قدرت اليزال الهي و           "
بخشي در جهان، كشوري برخـوردار از        ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام          -اسالمي
يافته در مكتب اسالم و انقالب و بـا دانـشمنداني در تـراز         هاي صالح، فرهيخته، سالم و تربيت     انسان
كارگيري دستاوردهاي آن و    فناوري و نوآوري و به    هاي جهان؛ توانا در توليد و توسعة علم و          برترين

  . خواهد بود"پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان
رهبر معظم انقالب اسالمي با دركي هوشمندانه از ظرفيت كشور در ايفاي اين نقش خطير و نيـز                  

گذاري دقيـق در زمينـة      هدفبا اشراف بر امكانات و استعدادهاي عظيم موجود در كشور، خواستار            
بندي شده و يكپارچه در سطوح مختلف اين عرصـه          هاي عملياتي زمان  ريزيعلم و فناوري و برنامه    

 ي منظم و پيوسته ـبرداري بهينه از مجموعة منابع كشور براي حركتايشان بارها بر لزوم بهره. اندشده
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ايـن  . انـد  جامع علمي كشور تأكيد داشته     از وضعيت موجود به جايگاه علمي آرماني، در قالب نقشة         

افزاري و نهضت توليـد     له با مضامين جنبش نرم    هاي گذشتة معظم  تأكيدات در كنار رهنمودهاي سال    
علم و نيز انتظار جدي ايشان براي اهتمام و جديت در مسير پيشرفت علمي كشور موجـب گرديـد                   

كار شوراي عالي انقالب فرهنگـي قـرار        كه تدوين نقشة جامع علمي كشور به طور ويژه در دستور            
  .گيرد

نگـر،  اي است جامع و هماهنـگ و پويـا و آينـده         نقشة جامع علمي كشور بنا به تعريف، مجموعه       
ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحـول راهبـردي علـم و فنـاوري               شامل مباني، اهداف، سياست   

در اين سند تالش    . ساله كشور انداز بيست مهاي اسالمي براي دستيابي به اهداف چش      مبتني بر ارزش  
هاي علمي و تجارب عملي ها و نمونهشده بر مباني ارزشي و بومي كشور، تجربيات گذشته و نظريه         

  :در اين خصوص توجه به نكات زير ضروري است. تكيه شود
و مقـام   ) ره(كبير انقـالب اسـالمي    نقشة جامع علمي كشور در چارچوب رهنمودهاي رهبر          

بينـي سـازوكارهاي الزم   م رهبري و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است و با پيش      معظ
 ايرانـي پيـشرفت را دارا       -رساني، توانايي تبيين سـاحت علمـي الگـوي اسـالمي          براي به روز  

  . باشد مي
هاي متعدد كارشناسـي در وزارت      ريزي و فعاليت و تالش كارگروه      حاصل برنامه  ،اين نقشه  

 وزارت بهداشـت،    ؛ت و فناوري؛ معاونت علمي و فنـاوري رياسـت جمهـوري           علوم، تحقيقا 
هـاي موجـود و   گرفتن از پژوهش بهره؛هاي گوناگوندرمان و آموزش پزشكي؛ انجام پژوهش   

نظران و انديشمندان عرصـة علـم و فنـاوري كـشور اعـم از           مشاركت جمع زيادي از صاحب    
 علمـي كـشور، مـديران، اسـتادان و          انـدركاران سياسـتگذاري و مـديريت كـالن نظـام          دست

ها و انجمنهـاي علمـي، كارشناسـان آمـوزش و           ها، قطب ها و پژوهشگاه  پژوهشگران دانشگاه 
هـا و   پرورش، صاحبنظران حوزة علميه قم و مديران و مسؤوالن علـم و فنـاوري از دسـتگاه                

  .هاي اجرايي كشور استبخش
لمي و پژوهشي ايـن نقـشه محـسوب    ها و آراي صاحبنظران كه پشتوانة ع مجموعة پژوهش  
 تنظيم  ،شوند، در قالب مجلدات متعدد تحت عنوان اسناد پشتيبان نقشة جامع علمي كشور            مي

برداري به تدريج توسط دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي در دسترس عموم            و براي بهره  
 . گيردقرار مي
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 كليـه دسـتگاهها اجرايـي و نهادهـا           الزم اسـت،   1389با ابالغ نقشة جامع علمي كشور در سـال          
. كار گيرند ها و انجام اقدامات الزم در خصوص آن به        نهايت تالش خود را براي اجراي كامل برنامه       

 زمينه و بستر الزم براي تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوري            ،اميد است كه با اجراي اين نقشه      
  .ز جامعة علمي فراهم شود حق مقام معظم رهبري ااسالمي ايران و انتظارات به
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 )3پيوست (اندازچشم سند در تهران دانشگاه هايگيريجهت

  هاي آموزشيگيري جهت- الف
   جهاني دانشگاهي بندردهنظام در منطقهي هادانشگاه اول رتبة كسب .1
 مسلماني كشورهاي هادانشگاه نيب در اول رتبة كسب .2

 و يآتي هابرنامه رزومه، اساس بر وي جهاني استانداردها با مطابق دانشجو جذب .3
 افرادي مطالعاتي  ها پروژه

 عنوان بهي رانيا برجسته و شدةشناخته دياسات خصوصا ،يجهانة برجست دياسات جذب .4
 دانشگاهي علم أتيه

 وي مل سطح در محور،عرضهي هادانشگاهي برا بودن قطب وي بخشالهام نقشي فايا .5
  يا منطقه

   نينوي هارشتهة ارائ .6
  ي المللنيبي علمي هايهمكار دري مركز نقشي فايا وي المللنيبي هايهمكار توسعة .7
ي براي امنطقه همكار نقشي فايا وي جهان معتبري هادانشگاه با مشتركي هادوره توسعة .8

  يجهان بزرگي هادانشگاه
 ،يرفتار وي اجتماع ،يانسان علومي هاحوزه در آموزشة ارائ منظر از دانشگاه بودن جامع .9

 نينو علوم وي معمار و هنر ،يكشاورز ه،يپا علوم ،يمهندس وي فن
 جهان و منطقهي هادانشگاه با دانشجو مبادلة ليتسه .10

ي فناور رساختيزي رو بري گذارهيسرما جهينت در و دور راه از آموزش دري گذارهيسرما .11
 .كنديم فراهم را خارجي ايدن باي همگام امكان كه اطالعات

ي جهان معتبري هادانشگاه پژوهشگران و دياسات حضور با مدتكوتاهي هاهدوري اندازراه .12
  جهان و منطقه سطح در اعتبار كسب نيهمچن وي تخصصي هادانش جذب هدف با

  هاي پژوهشيگيري جهت-ب
ي هاتيفعال تيمركز نقشي فايا وي آموزش وي پژوهشي المللنيبي هاشبكه باي همكار .1

  كشوري پژوهشي المللنيب
 كشور نياديبني هاپژوهش بر مركزت .2
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 يجهان اطالعات و هادادهبانك در مشاركت .3
 همراه به منتخب، و شرفتهيپي فناور حوزة چند دري امنطقهي پژوهش تيمرجع نقشي فايا .4

 منتخبي هاحوزه در منطقه سطح در فرد به منحصري شگاهيآزما امكانات ازي برخوردار

ي داخل مختلفي هادانشگاهي همكار ازمندين كه كشور بزرگي قاتيتحقي هاپروژه تيريمد .5
  استي دولت قاتيتحق مراكز و

 كشور در شرفتهيپي جهاني هاپژوهش اشاعة و توسعه .6

  باز متني هاپژوهش دري همكار .7
 يجهان وي امنطقهي قاتيتحق موسسات با پژوهشگر مبادلة .8

 هاي فناورانهگيري جهت-ج

   كشور دري جهان شرفتهيپي هايفناور اساس بري نيكارآفر توسعة  .1
 شرفتهيپ عيصنا در خصوصاً صنعت و دانشگاه انيم ارتباط شيافزا .2

  مناسب نيقوان ميتنظ با صنعت به دانشگاه ازي فناور زيسرر در ليتسه .3
 1بازهامتن سمت به صنعت وي فناور نظام حركت .4

 گاهيجا به هتوج با كار نيحي هاآموزش بر تمركز عدم وي دانشگاهي هاآموزش بر تمركز .5
 مراكز ريسا توسط كشور ازين به توجه با كار نيحي هاآموزش است بهتر (تهران دانشگاه

  )رديگ انجامي خصوص بخش وي علم
 به وستنيپ خصوص در گذاراستيس نقشي فايا وي جهان راتييتغ تيوضع شيپا .6

 نةيمز در خصوصا ،يالمللنيبي هاپروتكل به عمل وي جهاني هامانيپ و هاپروتكل
  شرفتهيپي هايفناور

ي هايفناور خصوص در كشور مقررات ميتنظ و استانداردي هاسازمان باي همكار تيتقو .7
 يالمللنيب وي جهان مشابه موسسات باي همكار خصوص در تالش و شرفتهيپ

                                                 
1 .Open sources 
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  )4پيوست (اندازچشم سند اهداف به دستيابي الزامات
گيـري آمـوزش عـالي      ران در نظـام تـصميم     گسترش اختيارات و ارتقاء جايگاه دانشگاه ته       . 1

  كشور
  ها و اختيارات در دانشگاه به سامانه سپاري و به صف سپاري مسئوليت . 2
هـاي  اصالح نظام درآمدي دانشگاه بر مبناي هزينه سرانه و تـأمين نيازهـاي مـالي فعاليـت                 . 3

  الملليهاي متعارف بينپژوهشي بر اساس هزينه
هـاي دانـشگاه بـراي تمـامي واحـدهاي          راي برنامـه  ايجاد نظام مشاركت در تدوين و اجـ        . 4

 دانشگاه

هـاي ارتقـاء    اعتبارات ساالنه دانشگاه به مصارف مربوط بـه فعاليـت         % 5اختصاص حداقل    . 5
اعتبـارات سـاالنه واحـدها براسـاس عملكـرد كيفـي            % 10كيفي برنامه و  توزيع حـداقل        

 هاي كالن چشم انداز دستيابي به شاخص

ها و اهـداف كمـي و       ها بر مبناي شاخص   بي ساالنه عملكرد فعاليت   ايجاد نظام مدون ارزيا    . 6
  نيز تدوين  و انتشار گزارش عملكرد ساالنة دانشگاه

توزيع اعتبارات داخلي دانشگاه بر مبناي هزينة سرانه و توزيع اعتبارات خاص بـر اسـاس                 . 7
 ارتقاء كيفي وضعيت گروههاي آموزشي

طوح مبادله استاد و دانـشجو و افـزايش حـضور    المللي در ستوسعه و تسهيل تعامالت بين    . 8
 هاي مطالعاتي و ارائة مقاالتالمللي در قالب سمينارهاي علمي، فرصتبين

هاي دانشگاه از جمله فـضاهاي كالبـدي و تجهيـزات سـخت افـزاري و                ساختارتقاء زير  . 9
 الملليافزاري مطابق با استانداردهاي بين نرم

دانشگاه از حوزه ساخت و ساز به حوزه به روز نمـودن            اي  گيري منابع سرمايه  تغيير جهت  . 10
 و ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات آموزشي و پژوهشي

 ارتقاء كيفيت نيروي انساني و كادر پشتيباني دانشگاه و اصالح ساختار سازماني . 11

در خـصوص   ) اعـضاء هيـأت علمـي و كارمنـدان        (كاهش جدي دغدغه كاركنان دانشگاه       . 12
 مشكالت معيشتي

 




