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عامل اصلى كه به يك ملت اقتدار ميبخشد ،علم اسمت
عل  ،ه ميتواند اقتدار اقتصادى ايجاد كند ،ه ميتوانمد
اقتدار سياسى ايجاد كند ،ه ميتواند آبرو و كراممت ملمى
براى يك ملت در چش جهانيان بمه وجمود بيماورد يمك
ملت عال  ،دانا ،توليمد كننمدهى علم  ،در چشم جام مهى
بينالمللى و انسانها طب اً با كرامت است
بيانات مقام معظم رهبری29/1/51 ،

سياست "پيشرفت علمى بما تمتاب بماال" يمك سياسمت
بنيادى براى نظام است كه از حدود ده دوازده سما پمي
اين سياست دارد دنبا ميتود و بحمداهلل امروز محصمو
كار را كه انسان نگاه ميكند ،اميدوار ميتود.
بيانات مقام معظم رهبری29/1/51 ،
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توصيف وضع موجود
بررسي وض يت موجود حوزه علوم ،تحقيقات و فناوری كشور نشان ميدهد كه اين حوزه دارای دستاوردها و نقاط قوت
مت ددی است اما ،در عين حا چالشها و نقاط ض ف مهمي نيي قابل تناسايي است در ادامه ،مهمترين نقاط قوت و
ض ف و فرصتها و تهديدهای كشور در اين حوزه تشريح تده است
مهمترین فرصتها
توجه و اعتقاد ويژه مقام م ظ رهبری به پيشرفت علمي كشور
ديدگاههای رياست محترم جمهور
مرج يت علمي و اجتماعي جام ه دانشگاهي در نگاه مردم
تکلگيری همکاریهای حوزه و دانشگاه
پررنف بودن فرهنف عل آموزی در كشور
وجود دان آموختگان توانمند و با انگييه
مهمترین نقاط قوت
وجود قوانين و مقررات و اسناد باالدستي خاص در حوزه عل و فناوری
سرعت باالی رتد علمي كشور (از نظر تاخص ت داد مقاالت نمايهتده در پايگاههای ملي و بينالمللي)
توس ه كمي قابل قبو آموزش عالي در كشور
گستردگي جغرافيايي آموزش عالي در استانها و تهرهای مختلف كشور
توس ه تحصيالت تکميلي و كاه

اعيام دانشجويان به خارج

تنوعبخشي در نظامهای عرضه آموزش عالي
ورود بخ

خصوصي به آموزش عالي

استقرار نسبي زيرساختهای پژوهشي در كشور
تکل گيری و توس ه پارکهای عل و فناوری و مراكي رتد
ايجاد تركتها و موسسات دان بنيان مت دد
تکلگيری نسبي ارتباط دانشگاه با صن ت
توس ه نسبي فناوریهای نوين (نانو ،بيو ،هوافضا و )
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ارزشهای بنيادین ،اصول و باورها
دانشگاه نهاد دانش ،معنویت ،اخالق و قانون مداری
و دانشگاهیان نمادِ تعهد و تخصص ،نظم ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی و پرسشگری
مبنای جامعهای دانشبنیان ،عدالتمحور و آزاد اندیش

ارزشهای بنيادین
نظام عل و فناوری در جمهوری اسالمي ايران نظامي است مبتني بر:
فضايل اخالقي و ارزتهای واالی اسالمي و انساني
آرمانها و ارزشهای اصيل انقالب اسالمي مله از فرمايشات و آموزههای امام راحل و مقام م ظ رهبری
عدالت و حاكميت همهجانبه آن بر تمامي تئون و اب اد انديشه و عمل
قانون و التيام به فصلالخطاب بودن آن

اصول و باورها
اصو و باورهای نظام عل و فناوری جمهوری اسالمي ايران ،مبتني بر ارزشهای بنيادين فوق الذكر و به ترح ذيل ت ريف
و تقوي مي توند:
0

اعتقاد به سازگاری جهانبيني توحيدی و عل و آگاهي بشری
اعتقاد و التيام به توس ه و پيشرفت مت اد و متوازن علمي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي و اقتصادی
حركت در مسير رسيدن به دانشگاهي برخوردار از ت هد اجتماعي ،مسئوليتپذير و پاسخگو و سرتار از حساسيت و
دغدغه به ارزشهای بنيادين
اعتقاد به دانشگاه به مثابه محلي امن و آرام و بدور از تن برای نقد و بحث و روتنگریهای عالمانه و منصفانه
در حوزههای متنوع و مرتبط با وظايف و كاركردهای دانشگاه در جهان جديد
حرمت نهادن به مالکيت فکری و رعايت اكيد حقوق مرتبط با آن
تاكيد به عامليت بيبديل دانشگاه در توس هی پايدار و متوازن
اعتقاد به آموزش و پژوه به مثابه سرمايهگذاری

مقام م ظ رهبری :درجهانبيني ما عل از د دين مي جوتد و بهترين مشوق عل دين است ديني كه ما ميتناسي
جهانبيني دينيای كه ما از قرآن ميگيري تصويری كه ما از آفرين و از انسان و از توحيد و از مشيت الهي و از تقدير
وقضا داري با عل سازگار است
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سياستهای کالن و اجرایی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
مطابق ابالغيه مورخ  77/01/10مقام م ظ رهبری در رابطه با سياستهماى كلمى برناممه پمنج توسم ه اقتصمادى،
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران ،سياستهای كلي حوزه عل و فناوری كه در واقع هممان سياستتهتای
کالن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری خواهند بود ،عبارتند از:
افياي

بودجه تحقيق و پژوه

به (1درصد) توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنج

دستيابي به نرخ ورود 11درصدی دان آموختگان دوره كارتناسى به دورههاى تحصيالت تکميلى
دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن
ارتباط مؤثر بين دانشگاه ها و مراكي پژوهشى با صن ت و بخ هاى مربوط جام ه
توانمند سازى بخ

غيردولتى براى مشاركت در توليد عل و فناورى

دستيابى به فناورىهاى پيشرفتهی مورد نياز
تحو و ارتقای علوم انسانى با تقويت جايگاه و منيلت اين علوم ،جذب افراد مست د و با انگييه ،اصالح و بازنگرى در متون و
برنامه ها و روش هاى آموزتى ،ارتقای كمى و كيفى مراكي و ف اليتهاى پژوهشى و ترويج نظريه پردازى ،نقد و آزاد انديشى
گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و م نوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق :ارتقای منيلت اجتماعى ،ارتقای
سطح علمى و مهارتى ،رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورى ها ،كمك به تجارى سازى
دستاوردهاى آنان
تکميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور

سياستهای اجرایی وزیر علوم ،تحقيقات و فناوری برای دوره 1ساله وزارت به ترح ذيل است:
جام يت و كفايت اسناد باالدستي نظام عل و فناوری (مذكور در مقدمه همين برنامه) و ت هد به اجرای آنان
همکاری و ت امل نيديك با كليه نهادهای سياستگذار و مجری در حوزه عل و فناوری
نق آفريني ف ا دانشگاه در الگوی اسالمي-ايراني پيشرفت
متحو سازی و ارتقای كمي و كيفي علوم انساني مبتني بر م ارف اسالمي
ت امل و همکاری ف ا و اثرگذار بينالمللي در حوزه عل و فناوری بويژه با كشورهای اسالمي
ترجيح منافع ملي بر منافع دانشگاهها و مراكي تحقيقاتي و نيي ترجيح منافع دانشگاهها و مراكي تحقيقاتي بر منافع اعضا
تمركي زدايي و تفويض اختيار در امور اجرايي
هدفمندكردن توس ه آموزش عالي متناسب با نيازهای جام ه و با لحاظ كردن اليامات كيفي و عدالت آموزتي
تمركي بر ارتقا كيفيت آموزش و پژوه
ليوم توس ه هماهنف كليه حلقههای زنجيره عل تا ثروت بويژه توس ه فناوری و نوآوری
نق

كليدی بخ

غير دولتي در توس ه آموزش ،پژوه

و فناوری

توجه ويژه به دانشگاههای تازه تأسيس و توس ه آموزش عالي در مناطق كمتر توس ه يافته
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موضوع :تحول و ارتقای علوم انسانی
توصيف موضوع :بازنگری متون ،محتوا و برنامه های آموزتي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه ها و ارزتهای دينمي و
هويت اسالمي-ايراني و انقالبي

اهداف:
.5
.9
.3
.4

نرمافياری و ت ميق مباني

تحو بنيادين در رتتههای علوم انساني ،تحقق جنب
اعتقادی ،ارزشهای اسالمي و اخالق حرفهای
متحو سازی و ارتقای كمي و كيفي علوم انساني مبتني بر م ارف اسالمي
ارتقای كيفي در حوزه دان و تربيت اسالمي
الگو قرارگرفتن جام ه اسالمي ايران برای كشورهای اسالمي

راهبردها و راهکارها:
 .5استفاده از نظرات و آرای صاحبنظران علوم اسالمي و انساني حوزه و دانشگاه در
زمينه تدوين متون و برنامه های درسي
 .9تدوين و ارتقای تاخصهايي در رتته های علوم انساني به ويژه در رتته های علوم
قرآن و عترت و مطال ات ميانرتته ای با بهرهگيری از امکانات و توانمندیهای
حوزههای علميه
 .3ارائه تصويری هماهنف ،سازگار و م قو از ابتنای رتتههای علوم انساني بر مباني
اسالمي
 .4تقويت و هدايت روحيه نقادی ب نوان يك قابليت ذهني و يك روش در تدوين
متون علوم انساني
 .1استفاده از تجارب جهاني در زمينه ارتباط علوم انساني و مفاهي  ،ارزتها و روتهای
اسالمي در تدوين متون علوم انساني
 .6توس ه و تقويت ارتباط ميان نهادهای سياستگذار و اجرايي و نهادهای پژوهشي ف ا در
حوزه علوم انساني
 .1انجام مطال ات و تدوين تاخصها و روتهای مشخص برای ايجاد ارتباط و سازگاری
بين علوم انساني و مباني اسالمي
 .8توجه خاص به فلسفه عل و ت يين جهت گيری علوم و ف اليتهای علمي در مسير
كما انساني
مراجع :رهنمودهای مقام م ظ رهبری ،سياستهای كلي برنامه پنج (بند ،)9قانون برنامه پنج ساله پنج (ماده ،)05نقشه جامع علمي
كشور (راهبردهای كالن ،)01سند دانشگاه اسالمي (سياستهای اجرايي راهبرد)1
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موضوع :کیفیت آموزش عالی ،چیستی و چگونگی
توصيف موضوع :كيفيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوری به م نای تطابق با مأموريت ،اهداف ،انتظارات،
استانداردها يا اليامات ت ريف تده در سطوح آموزتي ،پژوهشي و ارائه خدمات تخصصي و اجتماعي است

اهداف:
 ارتقای و ت الي كيفيت كاركردهای آموزتي ،پژوهشي و ارائه ی خدمات تخصصي و اجتماعي دانشگاهها
و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوری
 ارتقای سطح تايستگي دان آموختگان و توليد سرمايه انساني مطلوب ،توليد دان و فناوری بهروز و
رفع نيازهای توس ه ای كشور
 ارتقای بهره وری نظام آموزش عالي و افياي توان رقابت پذيری آن در سطوح منطقه ای و بين المللي

راهبردها و راهکارها:
 انسجامبخشي و تقويت يکپارچگي در سياستگذاری و ساختارسازی برای مديريت ارزتيابي،
اعتبارسنجي و تضمين كيفيت نظام آموزش عالي
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 ايجاد نهاد ملي مديريت ارزتيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در نظام آموزش عالي
 بازنگری و اصالح فرآيند گسترش كمي آموزش عالي و ضابطهمندكردن توس ه رتتهها و موسسات
آموزش عالي بر اساس استانداردهای كيفي متداو در آموزش عالي در چهارچوب طرح آماي آموزش
عالي و نتايج نظام ارزتيابي كيفيت آموزش عالي
 تبکه سازی و جلب مشاركت كليه گروههای ذیصالح ،ذینفع و ذیعالقه در مديريت كيفيت آموزش
عالي
 عضويت در نهادهای(تبکه های) منطقه ای و بين المللي ارزتيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي





فراه نمودن زمينه های ايجاد (سازمان) تبکه تضمين كيفيت نظام آموزش عالي كشورهای جهان
اسالم
كارآمدكردن نظام ارزيابي و اعتبارسنجي علمي در آموزش عالي و استفاده از نتايج آن در برنامهرييی-
های راهبردی و توس ه آموزش عالي
سرمايه گذاری در علوم منتخب و تکيه بر ايجاد قطب های علمي بر اساس نتايج نظام ارزيابي كيفيت
آموزش عالي
توس ه آموزش و پژوه در حوزه مديريت كيفيت آموزش عالي

 حمايت مالي و جلب مشاركت انجمن های علمي در موضوع توس ه كيفي آموزش عالي

مراجع :رهنمودهای مقام م ظ رهبری (ديدار با اساتيد دانشگاها ،)91/5/05 ،قانون برنامه پنج ساله پنج (ماده،06ماده  09و بند و
ماده ،)05نقشه جامع علمي كشور (راهبرد كالن 7و اهداف بخشي نظام عل  ،فناوری و نوآوری)
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موضوع :تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی معتبر جهانی
توصيف موضوع :ت امل اثر بخ علمي و فرهنگي با دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي و پژوهشي و اجتماعات علمي و فرهنگي
ديگر كشورها به ويژه در جهان اسالم

اهداف:
 .5ت امل ف ا و اثرگذار در حوزه عل و فناوری با كشورهای ديگر بهويژه كشورهای منطقه و جهان
اسالم
 .9گسترش زبان فارسي ،ايران تناسي و اسالم تناسي در خارج از كشور

12

راهبردها و راهکارها:
.5

گسترش همکاریهای علمي ،آموزتي و تحقيقاتي با اساتيد و متخصصين ايراني خارج از كشور

.9

تقويت و گسترش همکاریهای علمي بينالمللي دانشگاهها و مراكي تحقيقاتي كشور با دانشگاهها و مراكي
علمي م تبر خارج از كشور از طريق ان قاد اسناد همکاری دو جانبه و چند جانبه
نهادينه كردن ديپلماسي آكادميك و ترافيك علمي در كشور از طريق مالقاتها ،دعوت از متخصصين خارجي و
ايراني و روسای دانشگاهها و مراكي تحقيقاتي و نهادهای تخصصي خارج از كشور
تقويت و گسترش كرسي های زبان فارسي و ايرانشناسي در دانشگاه ها و مراكي علمي خارج از كشور (كمي و
كيفي)
تقويت و گسترش همکاری با سازمانهای علمي و تخصصي منطقهای و بينالمللي

.3
.4
.1

مراجع :بيانات مقام م ظ رهبری (ديدار با دانشگاهيان در تاريخ  ،)0191/5/05نقشه جامع علمي كشور (راهبرد كالن ،)9سند دانشگاه اسالمي
(فصل  ،5راهبرد )01
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موضوع :جذب نخبگان علمی داخل و خارج کشور
توصيف موضوع :نخبه به فرد برجسته و كارآمدی اطالق مي تود كه اثرگذاری وی در توليد عل  ،هنر و فناوری كشور محسوس بوده
و هوش ،خالقيت ،كارآفريني و نبوغ فکری وی در راستای توليد دان و نوآوری موجب سرعت بخشيدن به رتد و توس ه علمي و متوازن
كشور گردد نخبگان ايراني داخل و خارج از كشور دارای ظرفيت بسيار گسترده ای جهت بهره برداری در توس ه كيفي و كمي ف اليتهای
محوری نظام عل و فناوری كشور مي باتند كه الزم است با اتخاذ سياستهای مناسب از توانمنديهای آنان بهرهگيری بهينه تود

اهداف:
 .5ارتقای منيلت اجتماعي نخبگان
 .9بهرهگيری بهينه كشور از توانمنديهای نخبگان ايراني
 .3جذب دان

آموختگان نخبه ايراني از دانشگاه های برتر دنيا

 .4جذب و حفظ نخبگان داخل كشور

راهبردها و راهکارها:
 .5تسهيل در ارتقای تحصيلي نخبگان و ورود به رتته های تحصيلي مورد عالقه
 .9اعطاء حمايتهای مالي و بورس تحصيلي به نخبگان
.3

13

.4

.1

.6
.1

.8

حمايت از تجاریسازی دستاوردهای نخبگان و رفع دغدغه خطرپذيری مالي در انجام
مراحل پژوهشي و امور نوآورانه
ايجاد و تقويت مراكي علمي ،تحقيقاتي و فناوری توانمند در تراز بين المللي و با
امکانات خاص در تاخه های مختلف علوم و فنون بنيادی و راهبردی با به
كارگيری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دان  ،ايده های نو و تبديل عل به
ثروت
ايجاد فرصتهای تغلي مناسب برای نخبگان و است دادهای برتر متناسب با تخصص
و توانمندی های آنها و اولويتهای كشور با حمايت از سرمايه گذاريهای خطرپذير
جهت تبديل دان فني به محصو قابل ارائه به بازار
ايجاد ساز و كارهای مناسب برای افياي سه مشارک نخبگان و است دادهای برتر
در تصمي سازيها و مديريت كشور
ايجاد ساز و كار الزم برای مشاركت نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها،
كنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهرهگيری از
توانمنديهای دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراه كردن فرصتهای
مطال اتي مناسب در داخل و خارج كشور
ايجاد تمهيدات و تسهيالت الزم برای انتشار آثار مفيد علمي آنان

 .2برقراری بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سالمت برای نخبگان و خانواده آنان
مراجع :رهنمودهای مقام م ظ رهبری ،سياستهای كلي برنامه پنج (بند ،)01برنامه پنچ ساله پنج (ماده)07
25
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موضوع :جایگاه بخش غیردولتی در آموزش ،پژوهش و فناوری
توصيف موضوع :در حا حاضر آموزش عالي غيردولتي در اجرا با محدوديتهای بيشتری نسبت به آموزش عالي دولتي مواجه است،
حا آنکه ايجاد فضای رقابتي و كمك به توس ه اينگونه مؤسسات ايجاب ميكند ،كه در عين حفظ اصو و رعايت ضوابط به آنها امکان
داده تود كه روشهای متفاوتي نسبت به مؤسسههای آموزش عالي دولتي در پي گيرند

اهداف:
غيردولتي در نظام عل و فناوری و كاه

تصدیگری دولت هميمان با تقويت

 .5توانمندسازی بخ
نق نظارتي آن
 .9بهرهگيری از امکانات ،ظرفيتها و توانمندیهای بخ غيردولتي برای تربيت و تأمين نيروی انساني
متخصص
 .3ايجاد فضای رقابتي بين مؤسسههای آموزش عالي دولتي و غيردولتي با هدف ارتقای كيفيت آموزش
عالي

راهبردها و راهکارها:

14

 .5كاه تصدیگری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و تفويض اختيار به هيأتهای امنای مؤسسات
در عين تقويت نظارت بر مؤسسات
 .9بازنگری در مقررات مربوط به تأسيس مؤسسههای آموزش عالي غيردولتي و اصالح اساسنامه الگوی
موجود
 .3حمايت مادی و تسهيالتي از مؤسسههای آموزش عالي غيردولتي
 .4وضع مقررات خاص استخدامي ،اداری ،مالي و م امالتي برای مؤسسههای غيردولتي
 .1احيای طرحهای تقويت و ت اون برای حمايت از مؤسسههای آموزش عالي غيردولتي
 .6استفاده از سازوكارها و مشوقهای مالي متنوع از جمله م افيت مالياتي ،كمك ،وام ،م افيتهای
گمركي و ت رفهای برای تقويت نق بخ خصوصي و بنگاههای نوآور در حوزه عل و فناوری
 .1ايجاد بازار فرابورس مؤسسات و تركتهای دان بنيان و حمايت از ورود آنها به بازار مذكور
 .8ايجاد تسهيالت قانوني برای افياي سرمايهگذاری بخ غيردولتي در تحقيق و توس ه و ارتقای
سه اعتبارات پژوهشي بخ غيردولتي از توليد ناخالص داخلي

مراجع:رهنمودهای مقام م ظ رهبری ،سياستهای كلي برنامه پنج (بند  )7-1برنامه پنج ساله پنج (ماده ،)07نقشه جامع علمي كشور-
اقدامات ملي ذيل راهبرد كالن)0
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موضوع :نظام سنجش و پذیرش دانشجو
توصيف موضوع :نظام سنج و پذيرش دانشجو به عنوان غربا گر ورودیهای اصلي نظام آموزش عالي دارای اهميت ويژه است
سنج و پذيرش با توسل به ابيارها و آزمونهای مختلف انتخاب تايستهترين افراد برای ورود به آموزش عالي را هدف قرار داده است در
يك ت ريف كلي ميتوان آن را عبارت از روشها و سازوكارهای آزمون سنج و پذيرش داوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاهها و مراكي
آموزش عالي دانست

اهداف:
.5
.9
.3
.4

15

.1
.6

بهينهسازی سياستگذاری و تصمي سازی در حوزه سنج و پذيرش
جهتدهي است دادهای تحصيلي به سمت نيازها و اولويتهای توس ه كشور
اعتالی كيفي خروجيهای نظام آموزش پي از دانشگاه از طريق تمركي بر دان  ،نوآوری،
خالقيت و به تبع آن ورودی مطلوب نظام آموزش عالي
ايجاد فرصت برابر و عدالت آموزتي برای داوطلبان متقاضي ورود به آموزش عالي و
دوره های تحصيالت تکميلي
كاه فشار روحي بر داوطلبان آزمونهای ورودی آموزش عالي و دوره های تحصيالت
تکميلي و كاه بار رواني -اجتماعي آزمونهای سراسری
ايجاد ارتباط ارگانيك ،سازنده ،ت املي و احساس مسئوليت مشترک عليرغ تفکيك
تشکيالتي ميان دوره آموزش متوسطه و آموزش عالي در تحقق اهداف كلي نظام آموزتي
كشور

راهبردها و راهکارها:
 .5انسجامبخشي و تقويت يکپارچگي در سياستگذاری و نظارت در حوزه سنج

و پذيرش

 .9بهينهسازی روش طراحي و توليد آزمونها
 .3يکپارچهسازی و مديريت اجرای آزمونها در نظام آموزش عالي
 .4استقرار نظام جامع سنج

و پذيرش در آموزش عالي

مراجع :ماده /17بند ج برنامه چهارم توس ه -راهبرد كالن  6نقشه جامع علمي كشور
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