
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادی  برنامه

 زلفی گل حمدعلیمدکتر 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبرای 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1400مرداد

 

 

 



 1400مرداد  - زلفی گل( محمدعلیبرنامه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)دکتر 

2 

 

 

 

 

 

 

 سُلطانٌ مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم يَجِدهُ صیلَ عَلَیه. العِلمُ

شود، و هر  روزیدانش، سلطنت و قدرت است، هر که آن را بیابد با آن يورش برد و پ

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

 .۳1۹، ص۲0ج د،يالحد یالبالغة، ابن اب نهج شرح، (السالمهی)علیعل امام

 

 مقدمه 

را توسعه دانایی  و باشدتمدن ساز  بایدآرمانی  1دانشگاه .استبزرگترین سرمایه آن جامعه  ،آرمان یک جامعه

محور، به یک بنیان و جامعهتالش در جهت تحقق دانشگاه دانا، حکمت امروزه، . به همین دلیلمحقق کند

در محیط دانشگاه که نقطه تمرکز تهاجم  فعالیت ،از طرف دیگرتبدیل شده است. و همگانی مطالبه عمومی 

 ،های گوناگون از سوی دیگر استو محل تالقی اندیشه یک سواز  ایرانفکری دشمنان اسالم و  یرحمانهبی

  پرالتهاب و در عین حال لذت بخش است. دقیق،، کاری ظریف

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

ساز جذب حداکثری زمینه، سازی مناسبهای آموزشی و ظرفیتا تقویت زیرساختمقدس جمهوری اسالمی ب

ها و مؤسسات آموزش عالی فراهم آورد تا به این طریق بتواند نیروهای متخصص جوانان مستعد را در دانشگاه

 . کندهای مورد نیاز کشور تربیت را در زمینه

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

منجر شد. در اواخر دهه دوم انقالب  تولید علمی کشور یلی به رشد تکم تحصیالت هایشد. گسترش دوره

 های لزوم مشارکت کشور در تولید علم جهانی و گسترش مرزهای دانش آغاز شد. بدین ترتیب موضوع زمزمه

که  و به یک پروژه ملی تبدیل شد، جای خود را باز کردنیز  بین عموم مردم دری پژوهش به آرامآموزش و 

                                                 
 منظور از دانشگاه در این سند کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات 1

 و فناوری می باشد.
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می وری ایران اسالهای شگرف علمی و فنابا پیشرفت کشورهر گوشه این  سازی را درامروز نتیجه این فرهنگ

ر منطقه دتنها به کسب رتبه اول علمی نیست و ضروری در این برنامه ها بیان این پیشرفت که هستیمشاهد 

 اشاره می شود.

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

 است، بی تردید عرصه رقابت نبرد همه جانبهبالیا و ... نیست و اگر نگوییم عرصه زندگی همواره یک عرصه 

ابق مط، کنندزندگی و سرنوشت خویش و بهبود آن تالش ها است. آنان که در تغییر اوضاع و سبقت جویی

هل   إِنَّ اللَّ"آمده است: به عنوان سنتی الهی همان گونه که در قرآن مجید  .سنت الهی نیز پیشرو خواهند بود

مقدس یک اهتمام ملی به وجود آورده بود، . اگر هشت سال دفاع "ما بِألنفُسِِهم روایِّغلیُما بِقلوٍم حلتّى  رُیِّغلیُ

مبنا بر زندگی در یک سطح ملی است، این هماهنگی و انسجام به نحو مقتضی باید تداوم یابد. امروز  کهزمانی

زی ریکشیده شده و برنامه و فناوری های علمیاین مسأله به لحاظ گرایش عمده رقابت های جهانی به عرصه

تدوین سند چشم ، و فناوری در حوزه علم (هلل)حفظ ا مقام معظم رهبری بیاناتکند و می خاص خود را طلب 

بر یز نو اسناد علوم مختلف کشور کشور نقشه جامع علمی  های کلی علم و فناوریسیاست انداز بیست ساله،

ضافه شده ها احکومت به سبد سیاستی نیزعلم و فناوری  گذارد. بنابراین سیاست گذاریاین واقعیت صحه می

به همین دلیل، و دیپلماسی علم و فناوری عرصه جدیدی را در دنیای سیاست به خود اختصاص داده است. 

های علمی و فنی قدرت از طریق پیشرفت .در این زمینه ضرورت دارد و فناوری برنامه ریزی های دقیق علمی

سخت به دلیل افزایش جاذبه در نزد مردم نرم هر کشوری از جمله جمهوری اسالمی ایران همگام با قدرت 

یابد و در داخل کشور منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و مقبولیت کشورمان و جوامع دیگر افزایش می

منجر به افزایش نفوذ فرهنگ اسالمی و تاثیرگذاری و در نهایت  اکمیت نظام شده و در خارج از کشور نیزح

شود. به همین دلیل دنیای جنگ نرم دشمن می مقابل نیت جامعه درمصوموجب و  شدهصدور انقالب اسالمی 

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

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

ه یگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و کشورهای همسایوری و احراز جااد علم و فنیتول

مورد نظر منطقه رتبه اول علمی  1390که در ستتال  شتتاکریمخداوند بزرگ را  استتت. کردهگذاری  را هدف
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جامعه دانشتتگاهی کشتتور به خوبی در این که  معنی استتتن واقعیت بدین ای ستتند چشتتم انداز تحقق یافت.

 ستاییم.را می آناندست مریزاد گفته و تالش  به آنها که به رسم ادباند عرصه فعالیت کرده

 ملی، روحیه انقالبی و ک عزمیچشتتم انداز در ابعاد علمی، پژوهشتتی و فناوری مستتتلزم  ستتند تحقق اهداف

ست. شده یفرمان جنبش تول جهاد علمی ا صادر  سط مقام معظم رهبری  ضت نرم افزاری که تو د علم و نه

شتن نقشه جامع علمی کشور، از ید ایتاکز یاست و ن ز د و درخواست مشارکت این تاکیسو مبکیشان بر دا

د ییگر تایی دیها، دانشمندان، صاحب نظران و محققان کشور در راستای تحرک علمی است و از سودانشگاه

ان یه و ناخدات گران نخبیرغم برخورداری از هداین نکته است که کشتی علم، پژوهش و فناوری کشور، علیا

به  د.یبه مقصد نخواهد رس و سالم است علمی و فناوری مناسب به موقعیکار آزموده بدون داشتن نقشه و س

سعه دانایی  عبارت برای هر یک  دبای ،حور را مورد توجه قرار می دهیممبهتر وقتی نگرش های موجود در تو

 با ه تاادتخصیص د مناسبی هزینهو  گزینه، ساختزیر  ،جامعه و ارتقاء دانایی ، پیشرفتهای توسعهمولفه از

 . رودلخواه به پیش دجهت  در مورد انتظارسرعت 

امه، ای هر برنه توستتعه. فراتر از نتیجاستتتکننده نتایج حاصتتل تعییننوع عملکرد  و هابرنامه رویکرد اهداف،

سناد شه و ا ستی نق صوب نظام فراد شاخص م سالمت، یعنی: ارتقاء  صاد  قدرتهای امنیت،  نباید از و اقت

شده غافل ها و آنتاثیرات فرهنگی  سعه انتخاب  صوبه، .شدمدل تو صویب هر قانون، م ن آیی باید قبل از ت

و با علم به آن، هر  کردهبینی نامه، اجرای هر پروژه عمرانی و یا هر دستتتتوری، تاثیرات فرهنگی آن را پیش

 ای استتتتت کتته جتتامتتعتته را بتته کتتمتتال زیتترا فتترهتتنتتگ قتتوه گتتونتته اقتتدامتتی را انتتجتتام داد.

العمر باید فرهنگ ستتتالم ایجاد کرد و چه نهاد، رستتتاند. بنابراین برای ستتترمایه گذاری جاودان و مادام می

ستهای سازمان و وزارتخانه های متولی آموزش و پژوهش از جمله وزارت علوم تحقیقات و تر از وزارتخانهشای

تربیتی  -فرهنگی نظام مقدس جمهوری استتتالمی، کارکرد فرهنگیبنابراین در مهندستتتی  فناوری استتتت.

 .وری استعلوم، تحقیقات و فناف وزارت یبخش غیر قابل تفکیک وظا ،هادانشگاه

بنیادی خود،  به مأموریت کشور های علم و فناوریو پارک مراکز پژوهشی ، موسسات آموزشی،هادانشگاهاگر 

و فرهنگی و در نتیجه، تربیت شتتتهروندان عالم،  خدمات اجتماعی وری،نوآوری و فنا یعنی پژوهش، آموزش،

و در  ورانهاهای فنتوجه کنند، نقش آنها در حل معضالت اجتماعی، نوآوریو دانا  قانون مدار ،دین باورعاقل، 

شرفت و بهبود زندگی  سیار چشمگیر نهایت پی شته خواهد بود و مردم ب شگاهتر از گذ ساز ب هایدان ه تمدن 
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ستر نرم افزاری د آمدند خواهوجو ساس الگوی  افزاری  زمو سخت که ب سالمی بر ا برای تحقق تمدن نوین ا

سالمی سالمی ایرانی پیشرفت مد نظر -ا شت  .کردمهیا خواهد را جمهوری ا گونه که نباید همانباید توجه دا

 ،اریذگستتیاستتت ایباید به گونه یوزارت علوم، تحقیقات و فناور ،یکستتان باشتتدمستتلمان دیروز و امروز 

به جامعه تحویل  تر از گذشتهاثربخش آینده راهای نسل که کند، هدایت، حمایت و نظارت ریزی، اجرابرنامه

 .دهد

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

است سیبه ویژه و  یدر تحقق اسناد با دست نجانبیا یهااز نظرات نخبگان، اهم محورها و برنامه یریگو بهره

سند دانشگاه های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، نقشه جامع علمی کشور و 

ی مصوب مجلس محترم چارچوب قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوردر اسالمی 

حجت ا سالم حضرت جمهور محترم،  سیرئ یاعالم یتحقق اهداف و برنامه ها یراستاشورای اسالمی و در 

اه ، از جمله نشست دانشگانیو دانشجو استادانمختلف با  یهادر نشست یسیرئ دکتر ابراهیم نیو المسلم

  که فرمودند: تنظیم شده است، 1400خرداد  19تهران در  

 هیدر حاش یاز اشکا ت فعل یکیدر متن تحو ت باشد و  دیو دانشگاه با باشد  یعلم و فناور دیتحول با هیپا"

  "دهدیم ریینگاه را تغ نیبودن دانشگاه است که دولت من ا

 به نقش و ژهیکشور، از جمله  توجه و یبه نظام  علم  محترم جمهوری رئیس ینگاه مثبت و راهبرد  نایقی

تحقق اهداف و  یبرا یمیپشتوانه عظ ،پیشرفت کشورها در حل مسائل و تحقق دانشگاه یمحور گاهیجا

 .ارائه شده می باشد یعلم یهابرنامه

بخش اصلی به شرح زیر ارائه  3برنامه پیشنهادی اینجانب با رویکرد تحول آفرین و پیشروانه در بر این اساس 

 گردیده است::

 بنیادینبخش اول: باورها و ارزش های 

 تحول آفرین راهبردهایوم: دبخش 

 کالن تحول آفرین برنامه های: سومبخش 
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امید است در سایه رحمت و حکمت الهی و با عنایات حضرت بقیه اهلل ا عظم )ارواحنا فداه( و با بهره مندی 

علمی و فناوری از بیانات و راهنمایی های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بتوانیم نقش خود را در توسعه 

 کشور و رویکرد تمدن سازی اسالمی ایفا نماییم. 

 

 بخش اول: باورها و ارزش های بنیادین

همانگونه که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی تاکید نمودند، یکی از بنیان های ایجاد 

تمدن نوین اسالمی و اقتدارآفرین در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، دستیابی به قله های علم و فناوری می باشد. 

اخصۀ سه شبا ؛ متولی پیشرفت همه جانبه و مستمر علمی و فناوری ایران اسالمی دانشگاه به عنوان مبداء تحو ت در جامعه

در تراز انقالب اسالمی با بکارگیری و بهره مندی از دانشمندان،  آموزش عالینظام می باشد.  2عدالت، معنویت و عقالنیت

متفکران، پژوهشگران و اعضای هیات علمی متعهد و اندیشمند نقشی بی بدیل در تربیت نیروی انسانی متخصص، با مهارت، 

دانشگاه ها عالوه بر  خداباور و دارای اعتماد به نفس جهت فتح قله های علمی و فناوری در سطح ملی و بین المللی دارد.

رسالت های آموزشی، تربیتی و فرهنگی خود، یکی از بنیان های پیشرفت اقتصادی کشور مبتنی بر دانش و تحقق اقتصاد 

مقاومتی می باشند و بایستی با نگاهی ماموریت گرا و نیاز محور در حل مسائل کلیدی کشور نقش بازی نمایند. در گام دوم 

بر ارتقاء  کشور مبتنیتحول در نظام آموزش عالی یه آرمان های اصیل انقالب اسالمی بایستی به سمت و بر پا انقالب اسالمی

ظرفیت های دانشی، جامعه محوری، کارآمدی، خرد گرایی، معنویت و عدالت در سطح ملی و بین المللی حرکت شتابان 

 نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 برگرفته از نقشه جامع علمی کشور 2
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 تحول آفرین راهبردهای
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بخش راهبردهای تحول آفرین هدف ارائه رویکردهای اصلی نسبت به آموزش عالی در چهار سال پیش رو در 

می باشد. راهبردهای تحول آفرین همسو با اسناد با دستی علم و فناوری کشور همچون سیاست های کلی 

موزش عالی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، سند آمایش آ

 10کشور و با رویکردی تحول آفرین و در راستای گفتمان دولت مردمی آیت اهلل رئیسی تدوین شده است. 

 راهبرد تحول آفرین در این برنامه ارائه شده است.

  راهبرد تحول آفرين اول:

عرصه های  در 3نقش آفرینی دانشگاه در تراز انقالب اسالمی و تمدن ساز به عنوان مبداء تحو ت جامعه

مختلف فرهنگی، سبک زندگی، اجتماعی، علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با نگاهی مبتنی بر دانایی، 

 .حکمت، دانش بنیان، درون زا و برون نگر و بهره مند از روح معنویت و اخالق اسالمی

  :دومتحول آفرين  راهبرد

 :از طریقدر دانشگاه ها  ، تربیتی و مهارتیتحول در نظام آموزشی

 ورت به صبر اساس ضوابط، قوانین و اسناد با دستی  سراسریکنکور در  رشیاصالح نظام سنجش و پذ

 ؛سال چهارم انیکامل در پا

  دین ، متعهدنقش مربی گری اساتید و آموزش جامع مبتنی بر تربیت نیروی انسانی خردمندتاکید بر ،

 ؛محتوای تخصصیتدریس  محدود شده بهساحتی و در مقابل آموزش تک  باور و اخالق مدار

  ظریه نبسط کرسی های و  و اسالمی علوم پایه و علوم انسانیآموزش با کیفیت و سرآمد در توجه ویژه به

 در این علوم پردازی

  ایجاد سازوکارهای آموزش مهارتی در کنار آموزش تخصصی با رویکردی هدفمند، مستمر و جدی در

 .مهارت و متخصص مورد نیاز بازار کار و کاهش آمار بیکاری دانش آموختگانراستای تربیت نیروهای با 

  راهبرد تحول آفرين سوم:

کیفیت گرایی و کارآمدی در  ها با تاکید برآموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه  ماموریت گراییتحول در 

 :مقابل کمیت گرایی صرف از طریق

                                                 
 مقابل در و ملت یک سعادت دانشگاه از جدیده، علوم دانشگاه چه قدیمه علوم دانشگاه چه دانشگاه، از. است تحو ت همه مبدا دانشگاه3 

 ره(()حضرت امام خمینی ) کنید... درستش را دانشگاه بکنید جدیت کرد، جدیت باید را دانشگاه. گیردمی سرچشمه ملت یک شقاوت سعادت،
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  ،؛پژوهشی و فناوری به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلینیاز محور نمودن فعالیت های آموزشی 

  آینده نگری و عرضه علوم و فناوری های نوین و تحول آفرین در حوزه های مختلف )از جمله حوزه

های علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و اسالمی، علوم تجربی، هنر و سایر علوم( با رویکرد ایجاد 

 ؛سازوکارهای جاری جامعه و صنعتتحول در فعالیت ها و 

 تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان. 

  تحول آفرين چهارم: راهبرد

 ریعلمی، فناوری و نوآو نیازهایتحقق تاکید بر پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور تا پایان سال چهارم با 

 .لی و بین المللی(استانی و محلی )در کنار نیازهای م

  :پنجمراهبرد تحول آفرين 

پژوهشی و ...( با توجه به توان و -به رسمیت شناختن تنوع دانشگاه ها از لحاظ کارکرد )آموزشی، آموزشی

بیق دانشگاه )تطکارکرد ویژگی های آنها در مقابل یک شکل سازی دانشگاه ها و ارزیابی آنها با توجه به نوع 

 .دانشگاه(کارکرد و و سایر موارد با توجه به نوع جاعضای هیات علمی، جذب دانش و جذب آئین نامه ارتقاء

  :ششمراهبرد تحول آفرين 

اصالح آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی با محوریت تمرکز بر ماموریت ها و حل مسائل کشور در سطوح 

 .ت علمیاعضای هیا هدفمند و ماموریت گرای مختلف و ریل گذاری مسیر کاری

  :هفتمتحول آفرين  راهبرد

تغالزا و اشکارآفرینانه و  اقداماتاز طریق  دارای استقالل مالیو  ارزش آفرینتبدیل دانشگاه به نهاد کمک به 

 .نیازهای جامعه و صنعت جهت پاسخگویی بهنوآورانه 

  :هشتمراهبرد تحول آفرين 

 .و محور مقاومت دوستتوسعه دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران با محوریت کشورهای همسایه، 

 : نهمراهبرد تحول آفرين 

و بودجه ریزی عملیاتی  ، جبران خدمت، پژوهانه دوره های دکترا و پسادکتراتحول در نظام تامین مالی

 دانشگاه ها
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نظام آموزش ب( حکمرانی و مدیریت آموزش عالی،  محور اصلی الف( 6برنامه های کالن تحول آفرین در 

و  نیروی انسانی متخصص توانمندسازیج( نظام بکارگیری و تخصصی و مهارتی و تربیت اجتماعی و دینی، 

متعهد، د( نظام پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانش بنیان، ه( نظام پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانش بنیان 

و ی( زیرساخت های فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری تنظیم شده است. در هر برنامه کالن، 

 ر ارائه شده است.راهبرد تحول آفرین مرتبط و سند با دستی متناظ

 

 

 

 

 

منظومه برنامه 
های کالن

حکمرانی و 
مديريت آموزش 

عالی

نظام آموزش 
تخصصی و 

مهارتی و تربیت 
اجتماعی و دينی

نظام بکارگیری و 
توانمندسازی 
نیروی انسانی 

متخصص و 
متعهد

نظام پژوهش، 
فناوری و 

کارآفرينی دانش 
بنیان

نظام ديپلماسی و 
همکاری علمی و 

فناوری بین 
المللی

زيرساخت های 
فعالیت های 

علمی، پژوهشی، 
فناوری و 
نوآوری 
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 در بخش حکمرانی و مدیریت آموزش عالیبرنامه های کالن  -3-1

 : 1برنامه کالن شماره 

تدوين و پیاده سازی الگوی جامع و يکپارچه حکمرانی و مديريت دانشگاه ها با محوريت همگرا 

اصالح شیوه جذب نمودن اجزای اصلی دانشگاه از طريق سازوکارهای محوری دانشگاه ها )همچون 

و ارتقاء اعضای هیات علمی، جذب دانشجويان، تعريف رشته های تحصیلی، مهارت آموزی، امور 

فرهنگی و اجتماعی و ساير موارد( در راستای تحقق دانشگاه اسالمی، تمدن سازی، تحقق 

ماموريت ها و نقش آفرينی به عنوان مبداء تحوالت و حکمت آفرين با مشارکت اعضای هیات 

 لمی، دانشجويان و کارکنان دانشگاه هاع

 1راهبرد شماره  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 2-1و  1-5 ایسیاست های کلی علم و فناوری بنده اسناد باالدستی مرتبط:

یکی از د یل عدم همگرایی فعالیت های دانشگاه ها در کشور جهت تحقق ماموریت  :تکمیلی توضیحات

ها، حل مسائل ملی و نقشه جامع علمی کشور را می توان عدم وجود یک الگوی یکپارچه مدیریتی در دانشگاه 

اء اعضای ها و به طور کلی نظام آموزش عالی کشور دانست. ابزارها و زیر نظام های مهمی همچون جذب و ارتق

هیات علمی، جذب دانشجویان، تعریف رشته ها و سرفصل محتوایی آنها، سازوکارهای پژوهشی، فناوری، 

نوآوری، فرهنگی، اجتماعی و دینی، شیوه های نوین آموزشی به مثابه اجزای یک بدنه واحد هستند و در 

هره مدیریتی با محتوای حکمتی، بصورتی می توانند کارآمد و پیش برنده امور باشند که در قالب یک الگوی 

ور و همراه با الگوسازی در سطوح شخصیت فردی، اجتماعی، نهادی و به طور کلی در تراز انقالب اسالمی 

باشند. توجه به استقالل و مشی تحول زایی دانشگاه ها، کرامت دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان 

دهه از انقالب اسالمی، تالش های متعددی در این زمینه شده  4 بایستی از محورهای این الگو باشد. در طول

است ولی نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه ها از چنین الگویی برخوردار نیستند. در شرایط کنونی و با شکل 

 گیری دولت قوی آیت اهلل رئیسی بایستی این الگو نهایی شده و در نظام آموزش عالی کشور تحقق یابد.
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 : 2کالن شماره برنامه 

ايجاد سازوکار متمرکز در وزارت عتف جهت رصد پیاده سازی سند آمايش آموزش عالی کشور و 

نمودن کارکردهای اصلی دانشگاه ها با توجه به نیازها و ويژگی های  استانی و منطقه ایو تحقق 

  بکارگیری هوشمندی سیاستی در سطح ملیهمزمان با هر استان و منطقه 

 4راهبرد تحول آفرین  تحول آفرین مرتبط:راهبرد 

سند آمایش آموزش عالی کشور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، سیاست های  اسناد با دستی مرتبط:

 برنامه ششم توسعه کشور 26و ماده  2-6کلی علم و فناوری بند 

د کارکردهای آموزش عالی ماننتوجه به مقتضیات محلی و استانی و حتی منطقه ای در  :تکمیلی توضیحات

به روز رسانی سرفصل های آموزشی، ماموریت گرایی دانشگاه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نقشی 

کلیدی و مهم دارد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به د یل مختلف در پیاده سازی سند آمایش آموزش 

کردی تحولی و جدی در اجرای سند آمایش آموزش عالی عالی کشور عقب افتادگی هایی دارد که نیازمند روی

ارائه اختیارات بیشتر به ویژه در سرفصل های درسی می تواند منجر به کارآمدی بیشتر  کشور را می طلبد.

 رشته های تحصیلی در استان ها شود.

  :3برنامه کالن شماره 

جامع، دانشگاه های مهارتی و دانشگاه های ها در قالب دانشگاه یو کارکرد یساختار یبازطراح

و  دانشگاه های ويژه با کارکردهای خاص در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری

و پیشنهاد اصالح  در چارچوب آمايش آموزش عالی هابه دانشگاهی تخصصی سپارتيمامور

نوع و ی مطابق با و فناور یپژوهش ،یعالها و موسسات آموزشدانشگاه تيريجامع مد نامهنیآئ

 ماموريت دانشگاه و پیگیری تصويب آن در شورای عالی انقالب فرهنگی

 راهبرد تحول آفرین پنجم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 برنامه توسعه ششم کشور 64و  65ماده و  7تبصره  1احکام دائمی ماده  اسناد باالدستی مرتبط:

ویژگی های آمایشی و تنوع کارکردهای دانشگاه های مختلف، ضرورت به رسمیت  :تکمیلی توضیحات

شناختن دانشگاه های متنوع با الگوهای ارزیابی و فعالیت متفاوت را ایجاد نموده است. ایجاد سازوکارهای 
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ه به جبا تو متنوعمتفاوت مانند تطبیق آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی، جذب دانشجو و ضو هیات علمی 

ماموریت گرایی و اثربخشی دانشگاه می شود. بدین جهت نیاز است انواع  ارتقاءنوع و کارکرد دانشگاه منجر به 

دانشگاه ها با ویژگی ها و کارکردهای متفاوت در عرصه های مختلف شناسایی شود و سازوکارهای مدیریتی 

 شود. اجراو ارزیابی متفاوت برای آنها 

  :4برنامه کالن شماره 

  :و تنظیم گری آموزش عالی با تاکید بريکپارچه تحقق سیاستگذاری 

  همکاری و مشارکت فعال در فرايندهای سیاستگذاری کالن و قانون گذاری با شورای عالی

 انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی

 جهت تقويت نقش پژوهش و فناوری در  ناوریفحقیقات و تلوم، فعالسازی شورای عالی ع

 قوه مجريهوابسته به سازوکارهای دستگاه های 

 پرهیز از دانشگاه داری از طريق تقويت هیات امناهای دانشگاه ها 

 اولراهبرد تحول آفرین  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 2 ناوری بند الف مادهقانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و ف اسناد باالدستی مرتبط:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت مصوب  :تکمیلی توضیحات

مجلس شورای اسالمی از ابزارهای متنوعی جهت سیاستگذاری و تنظیم گری آموزش عالی برخوردار است. 

ر چالش نموده است ورود به امور اداره دانشگاه ها توسط وزارت ایکی از موانعی که بکارگیری این ابزارها را دچ

مشارکت فعا نه و و عدم بکارگیری واقعی اختیارات هیات های امناء دانشگاه ها است. همچنین همکاری 

امل با شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی و باز تعریف کارکردهای شورای عوزارت در ت

قات و فناوری در راستای هم افزایی فعالیت های پژوهش و فناوری دستگاه های وابسته به عالی علوم، تحقی

علوم، تحقیقات و فناوری می  قوه مجریه از محورهای اصلی انسجام بخشی به فعالیت های راهبردی وزارت

 باشد.
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  :5برنامه کالن شماره 

و  ی کشورو فناور یپژوهش ،یعلمو اطالعات  آمار تيريمدپايش و  یو استقرار نظام مل یطراح

و  یدولت یهادانشگاه هیکلپیاده سازی نظام تضمین کیفیت و رتبه بندی دانشگاه ها و الزام 

 به ثبت مستمر آمار و اطالعات خود در آن کشور ینظام علم و فناور گرانيباز گريو د یدولتریغ

 و چهارم اولراهبرد تحول آفرین  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 64برنامه ششم توسعه ماده : اسناد باالدستی مرتبط

 

و تربیت اجتماعی و  برنامه های کالن تحول آفرین در نظام آموزش تخصصی و مهارتی -3-2

 دینی

 

  :6برنامه کالن شماره 

 های جديد تحصیلیی، ايجاد رشته ها و رشته گرايشلیتحص هایمحلرشته  يیو بازآرا بازمهندسی

تقويت ظهور، تحول آفرين، همگرا و همچنین در فناوری های نوای رشته انیهای مشيگرا به ويژه

 ی، ماموريتشيآما ی فرهنگی،ازهاینبر اساس  در مقايسه با ساير علومی انسان پايه و علوم علوم

 تقاضای بازار کار و مطالعات آينده پژوهانه دانشگاه ها،

 دومراهبرد تحول آفرین  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

، سند آمایش آموزش عالی کشور مصوب شورای عالی 64برنامه ششم توسعه ماده : اسناد باالدستی مرتبط

 5-5انقالب فرهنگی، سیاست های کلی علم و فناوری بند 

ورود به فناوری های نوین در تمامی دنیا نیازمند پژوهش های اصیل به ویژه در بخش  توضیحات تکمیلی:

نون در کشور به د یل مختلف گرایش به انجام فعالیت های پژوهشی در لبه دانش به علوم پایه است. هم اک

ویژه در حوزه علوم پایه و فناوری های نوین کاهش یافته است. به گونه ای که این وضعیت در جذب دانشجویان 

کمیلی تتحصیالت تکمیلی نیز در رشته های مرتبط اثر جدی داشته است. هم اکنون صندلی های تحصیالت 
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در برخی از دانشگاه های دولتی مراکز استان ها در این رشته ها خالی می ماند که در میان مدت و بلندمدت 

در حوزه علوم انسانی نیز وضعیت مشابه قابل مشاهده  موجب از بین رفتن بنیه علمی واقعی کشور می شود.

 است و نیازمند تمرکز و برنامه ریزی جدی می باشد.

  :7برنامه کالن شماره 

 محور-موزشآوهش ژمحور و پ-وهشژموزش پآموزشی با تمرکز بر آی نوين رويکردهابکارگیری 

موزش های الکترونیک در راستای عمق بخشی و آهمچون  موزشیآنوين  ابزارهای در کنار

 موزش در سطوح مختلفآاثربخشی فرايند 

 دومراهبرد تحول آفرین  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 5-5سیاست های کلی علم و فناوری بند ، 66و  64برنامه ششم توسعه ماده : اسناد باالدستی مرتبط

  :8برنامه کالن شماره 

مقررات با اصالح ساختارها و افزايش سهم آموزش های کاربردی و مهارتی در نظام آموزش عالی 

ايجاد پرونده و  موزشی از محفوظات به توان حل مسالهآجهت دهی ارزيابی  ،دانشگاه هاآموزشی 

الکترونیک مهارت و اشتغال ويژه دانشجويان از شروع تحصیل تا تحقق اشتغال به همراه بسته 

کاريابی دانشی در طول دوران تحصیل و دانش آموختگی  های تحول در مهارت آموزی، کارورزی و

 و سربازی)برای آقايان(

 راهبرد تحول آفرین دوم :راهبرد تحول آفرين مرتبط

-1بند  ،احکام دائمی 7تبصره  1و ماده  65-64-40برنامه ششم توسعه ماده های  اسناد باالدستی مرتبط:

 نظام آموزشی سند دانشگاه اسالمی 4

مشکل نرخ بیکاری با ی دانش آموختگان صرفا به ضعف تقاضای بازار کار مربوط نمی  :تکمیلی توضیحات

شود بلکه در بسیاری از مشاغل لزوما نیروی متناسب و دارای مهارت پرورش نیافته است. یکی از گالیه های 

افی زان کشرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در شرایط کنونی نبود نیروی متخصص و با مهارت به می

است. آموزش های دانشگاه ها نیز عمدتا مبتنی بر حافظه محوری است و مهارت آموزی در آن نقشی ندارد. 

به طور مثال در رشته ای مانند علوم کامپیوتر که یکی از رشته های کاربردی است و بایستی میزان بیکاری 
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درصد( گزارش می شود و بیشترین تعداد  40در آن پایین باشد، یکی از با ترین نرخ های بیکاری )با ی 

که نشانگر نبود مهارت و کیفیت پایین آموزش های  4بیکار در دانش آموختان رشته های مهندسی است

هم اکنون آخرین نرخ بیکاری گزارش  دانشگاهی با رویکرد ارتقاء مهارت ها و رفع نیازهای جامعه می باشد.

 %44.98در مقطع کاردانی  1399ارزیابی شده در سال  1394-1393شده در دانش آموختگان سال تحصیلی 

. همچنین به این 5می باشد %20.78و دکتری تخصصی  %29.57،کارشناسی ارشد  %40.07،کارشناسی 

میزان بایستی تعداد دانش آموختگانی که شغل دارند ولی شغل آنها مرتبط نیست را هم اضافه نمود. همچنین 

شده مهارت های حرفه ای و توان اشتغال پذیری پایین بخش مهمی از دانش مطابق پیمایش های انجام 

آموختگان دانشگاه ها جهت ورود به بازار کار در کنار عدم وجود نیاز دانشی در صنایع منجر به تشدید این 

 بیکاری در سال های اخیر شده است.

  :9برنامه کالن شماره 

صنايع، نهادهای اجتماعی، شرکت های دانش بنیان و تقويت دوره های کارورزی دانشجويان در 

 فناور از طريق دروس اختیاری و دوره های آزاد دانشگاهی

 راهبرد تحول آفرین دوم :راهبرد تحول آفرين مرتبط

 احکام دائمی 7تبصره  1و ماده  65-64-40برنامه ششم توسعه ماده های  اسناد باالدستی مرتبط:

  :10برنامه کالن شماره 

ن آو اتصال  تقاضا محور نمودن رشته هاو اسالمی از طريق علوم انسانی و تسريع در تحول تقويت 

و کرسی های نظريه  ای بومیرويکردهتوسعه  ،به چالش های اولويت دار اجتماعی و فرهنگی جامعه

و ترفیع اساتید علوم انسانی بر اساس اقتضائات خاص علوم  ءاصالح نظام ارتقا، پردازی و ترويجی

 علم تا عمل درحوزه علوم انسانی زيست بومتقويت و  اسالمیانسانی 

 مفرین ششآراهبرد تحول  ،ن سومفریآراهبرد تحول  ،راهبرد تحول آفرین دوم :راهبرد تحول آفرين مرتبط

                                                 
 ایرانمرکز آمار  1395آمارگیری نیروی کار سال  4 
 1399موسسه برنامه ریزی آموزش عالی،  5
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نظام  6-3و  3-2بندهای  ،هش و فناوری سند دانشگاه اسالمیونظام پژ 1-4بند  اسناد باالدستی مرتبط:

 آموزشی سند دانشگاه اسالمی

  :11برنامه کالن شماره 

ها جهت چندوجهی نمودن فرايند آموزش و تغییر ارتقای شان و منزلت اساتید و توانمندسازی آن

تقويت رويکرد فرهنگی و با  علم نافع مشارکت در تولید ها از آموزش به مربی گری ونقش آن

نامه ارتقاء اعضای هیات علمی با های آموزشی و پژوهشی و تبلور آن در آيینتربیتی در فعالیت

  ويکرد تشويقیر

 راهبرد تحول آفرین دوم :راهبرد تحول آفرين مرتبط

 از فصل پنجم 10و  17سند دانشگاه اسالمی راهبرد  اسناد باالدستی مرتبط:

  :12برنامه کالن شماره 

ويژه دانشجويان، اعضای  یدانشگاه یو اجتماع یفرهنگمشارکت جويانه  یهاتیاز فعال تيحما

 یهایکرس ،يیدانشجو یهاتشکلانجمن های علمی، در قالب  هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها

 و امثال آن و اردوهای فرهنگی یجهاد یهاگروه ،ضیافت انديشه اساتید ،یشيآزاد اند

 راهبرد تحول آفرین اول راهبرد تحول آفرين مرتبط:

نظام آموزشی سند دانشگاه   7-8بند  ،3-2سیاست های کلی علم و فناوری بند  اسناد باالدستی مرتبط:

 اسالمی

  :13برنامه کالن شماره 

با مشارکت اعضای  یجامعه دانشگاهبرای  یاجتماع و کارکردهای فرهنگی و هاتيمامورتعیین 

و ها دانشگاه یبندو رتبه ی، اعتبارسنجیابينظام ارزاتصال آن به و  انيو دانشجو هیات علمی

 اعضای هیات علمی 

 راهبرد تحول آفرین اول راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 از فصل پنجم 10و  17سند دانشگاه اسالمی راهبرد  اسناد باالدستی مرتبط:
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  :14برنامه کالن شماره 

 یانقالب اسالمی در مسیر تمدن نوين اسالمقرآنی، زيست مومنانه و مبانی و اهداف  مفاهیمترويج 

از طريق ) و با بهره مندی از آموزه های بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در میان اعضای هیات علمی

ش نق یفايا یبستر مناسب براايجاد و  ، دانشجويان و کارکنان دانشگاه ها(دوره های دانش افزايی

 یو انقالب یجهاد هیبا روح یانقالب دیمطلوب توسط اسات

 راهبرد تحول آفرین اول راهبرد تحول آفرين مرتبط:

نظام آموزشی  9-4بند  ،احکام دائمی و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 37ماده  اسناد باالدستی مرتبط:

 سند دانشگاه اسالمی

 

 متخصص و متعهد نیروی انسانیبکارگیری برنامه های کالن تحول آفرین در نظام  -3-3

 

  :15برنامه کالن شماره 

تحول در آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی با هدف افزايش نقش اعضای هیات علمی در ماموريت 

 گرايی و حل مسائل کشور

 راهبرد تحول آفرین ششم :راهبرد تحول آفرين مرتبط

 8نقشه جامع علمی کشور راهبرد کالن  باالدستی مرتبط:اسناد 

  :16برنامه کالن شماره 

 علمی و پژوهشی یريرقابت پذ شيافزا ی با رويکردعلم اتیه ینظام جبران خدمات اعضا یبازنگر

  کشور ليو مسا ازهایرفع ن و اتصال آن به

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 احکام دائمی 2-7تبصره  1و ماده  4-4سیاست های کلی علم و فناوری بند  باالدستی مرتبط:اسناد 
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  :17برنامه کالن شماره 

درصد از دانشجويان دکتری دوره های روزانه دولتی به عنوان پژوهشگران  ۲0بکارگیری حداقل 

تمام وقت در دانشگاه ها با پرداخت حق الزحمه ماهیانه از محل جذب گرنت اعضای استادمحور 

کارفرمايان خارج از دانشگاه و درآمدهای صندوق های تامین مالی،  طريقاز )هیات علمی 

راهنمايی رساله های دکترا به اعضای جذب دانشجو و اولويت و قراردادن  (اختصاصی دانشگاه

جهت بکارگیری تمام وقت  (از محل کارفرمايان خارج از دانشگاه)هیات علمی دارای گرنت 

 دانشجويان دکترا

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 8نقشه جامع علمی کشور راهبرد کالن  اسناد باالدستی مرتبط:

  :18برنامه کالن شماره 

بکارگیری دانش آموختگان دوره دکتری دانشگاه ها در قالب پژوهشگران تمام وقت پسادکترا و 

دستیار پژوهشی در فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه ها از محل جذب گرنت اعضای هیات 

 و کارفرمايان خارج از دانشگاه و درآمدهای اختصاصی دانشگاهصندوق های تامین مالی، علمی با 

 ايجاد اولويت برای پژوهشگران پشادکترا در جذب به عنوان عضو هیات علمی

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 احکام دائمی 6تبصره  1ماده  اسناد باالدستی مرتبط:

 هم اکنون بخش زیادی از پژوهش های دانشگاهی از جمله پایان نامه ها و رساله های توضیحات تکمیلی:

کشور به عنوان بخش مهمی از سرمایه پژوهشی کشور بدون هدف و متقاضی انجام می شود. از د یل اصلی 

این چالش می توان به معیوب بودن نظام پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ویژه در دوره دکتری و 

ا محور بودن رساله ها و عدم توجه به جذب دانشجوی دکترا با توجه به نیاز کشور اشاره نمود. میزان تقاض

 .6درصد می باشد 10پایان نامه ها زیر 

                                                 
 1399داده های ثبت شده در ایرانداک،  6 
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  :19برنامه کالن شماره 

 بکارگیری مهاجرت معکوس نخبگان از طريق گسترش ونخبگان داخل کشور  حفظ و شناسايی

 علوم پايهنخبگان  جبران عقب ماندگی در حوزهه بر ژتوجه ويبا )در حوزه های علمی مختلف  نهاآ

و فرهنگی همراه با تامین امکانات  فناورانه ،وهشیژپ ،ايجاد کارراهه علمی از طريق (و علوم انسانی

های دانش  مجموعهدانشگاه ها و  ،بنیاد ملی نخبگان ،مورد نیاز از طريق وزارتلی مالی و غیر ما

 بنیان 

 ومسراهبرد تحول آفرین  ،ومدراهبرد تحول آفرین  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب مجلس شورای اسالمی اسناد باالدستی مرتبط:

وان یک نظریه به عنمی باشد هوشمند  ژنهای ن که به نوعی مهاجرتنخبگا مهاجرت توضیحات تکمیلی:

باشند از می ثروت ملی کهور بر اساس این نظریه نه تنها نخبگان کش .ارائه شده است توسط اینجانب جدید

 تبدیل خبهمقصد( به جوامع نای نخبه پذیر )ا از نظر ژنتیکی کشورهبلکه پس از گذشت قرنه ،ندروست مید

ظر و نزایش می یابد. لذا در زمینه تولید علم، ای افبه شکل گسترده ی هوشمند آنها د ژنهاو درص خواهند شد

لیل د شده و به ز فقیرترروه أ( روز بنخبه گریز )مبدورهای ه کشنتیجهمچنان پیشتاز خواهند بود. در  فناوری

این ضرورت دارد،  بنابر خورد. ی به هم میشدت بیشترتعادل جهانی با  ته تر می شوند وهمین فقر، وابس

از جمله  .شودرفع زا وامل دافعهمت نخبگان به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده و عحفظ، صیانت و کرا

مقاطع  از ایت مادی و معنویحم وسیعی از ژنهای هوشمند،جلوگیری از مهاجرت طیف  یالی برارهای عمراهک

 صیومشارکت تمامی شرکتهای خص ر داخل کشور،و پسا دکتری د دکتری مقاطع خص ت تکمیلی باتحصیال

وم علرت وزا .استبکارگیری نخبگان در این مراکز  پژوهشی تخصصی برای خویش و و دولتی در تاسیس مراکز

س لمی و احسارشد عاری، ایت مادی، کزمینه حم بنیاد ملی نخبگانمفکری و همیاری ت و فناوری با هتحقیقا

 نیاز سنجی و نیاز آفرینی یک بدیهی است در این زمینهمهیا خواهند نمود.  یشانر بخشی را برای اشیرین اث

شان یدد و طرح های کاربردی ادانشمند استفاده گر اهیانشگدانپتانسیل  ضرورت است که باید با استفاده از

 رایی گردد.اج
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 کارآفرینی دانش بنیانبرنامه های کالن تحول آفرین در نظام پژوهش، فناوری و  -3-4

 : 20برنامه کالن شماره 

پژوهشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرايی  بازآرايی فعالیت ها و ماموريت های

 با هدف ماموريت گرايی و حل مسائل کشور وهیژپ و توسعه انديشکده های سیاست و وزارت عتف

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 2-3سیاست های کلی علم و فناوری بند  اسناد باالدستی مرتبط:

  :21برنامه کالن شماره 

علمی و فناورانه توسط شورای عالی عتف با محوريت علوم و فناوری  پروژه کالن 10پیاده سازی 

 های نوظهور، راهبردی، اقتدارآفرين و در لبه دانش

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 65و  64، 48برنامه ششم توسعه کشور ماده های  اسناد باالدستی مرتبط:

 :22برنامه های کالن شماره 

و مسئوالنه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی با رويکردهای تخصصی  پیگیری جدی

 و حرفه ای از طريق ماموريت گرا نمودن پژوهش های دانشگاهی

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 المیشورای اسقانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب مجلس  اسناد باالدستی مرتبط:

 :23برنامه های کالن شماره 

ايجاد نظام ارجاع دهی و استنادات علمی و فناوری کشور و توسعه نشريات نمايه شده در پايگاه 

 های بین المللی

 راهبرد تحول آفرین سوم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 ، تحقیقات و فناوریاهداف، تشکیالت و وظائف وزارت علومقانون  20ماده  اسناد باالدستی مرتبط:
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 :24شماره  برنامه های کالن

جهت مشارکت فعال تر اعضای هیات علمی و حمايت هدفمند و هوشمند برای ايجاد انگیزه 

تسهیل و شتاب بخشی به ايجاد شرکت  دانشجويان در زيست بوم کارآفرينی و خالقیت دانشگاه و

دانشجويان و اعضای هیات علمی و حمايت از های دانش بنیان و فناور نوپا در دانشگاه ها توسط 

آنها از طريق در اختیار گذاشتن محل کار ارزان و معافیت های بیمه ای و مالیاتی در دوسال اول 

 فعالیت تا سقف مشخصی از درآمد

 راهبرد تحول آفرین هفتم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

ای دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات، قانون حمایت از موسسات و شرکت ه اسناد باالدستی مرتبط:

 10سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بند 

هم اکنون نرخ مشارکت اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و دانشجویان در اکثر : توضیحات تکمیلی

درصد از اعضای هیات علمی در  20دانشگاه های کشور پایین می باشد. طبق آمارهای در دسترس کمتر از 

درصد آنها در اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه  5قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مشارکت دارند و کمتر از 

ها حضور دارند. همچنین در مورد دانشجویان و دانش آموختگان نیز آمار حضور در اکوسیستم کارآفرینی و 

های دانش بنیان مستقر در مراکز نوآوری پایین است. هم اکنون آمار شاغالن در واحدهای فناور و شرکت 

میلیون نفری  3است که با توجه به آمار بیش از  7هزار نفر 56رشد و پارک های علم و فناوری حدود 

هم اکنون یک کارآفرین دانشگاهی برای اینکه یک همچنین  درصد است. 5دانشجویان رقمی بسیار کم و زیر 

ایده کسب و کاری نماید و واحد فناوری و شرکت دانش بنیان ایده خود را در قالب پایان نامه تبدیل به یک 

سال فعالیت با مشکالت فراوان پیش رو می باشد. چنین فرایند طو نی که  4تشکیل دهد نیازمند حداقل 

همراه با ریسک ها و دشواری نیز است موجب فاصله گرفتن دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات 

تسهیل در سازوکارهای مشارکت در زیست بوم کارآفرینی  وسیستم کارآفرینی می شود.علمی دانشگاه ها از اک
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و خالقیت دانشگاه می تواند سطح مشارکت و توانمندی های شخصی و گروهی را افزایش دهد و به اشتغال 

 و کارآفرینی دانش بنیان روح و جان تازه ای ببخشد.

 پلماسی و همکاری علمی و فناوری بین المللیدیبرنامه های کالن تحول آفرین در نظام  -3-5

  :25برنامه کالن شماره 

اجرای برنامه ماموريت گرای ديپلماسی علمی و توسعه همکاری های علمی بین المللی به ويژه 

ه ب ايراناخر و مفتاريخ تمدن  ،و گسترش زبان فارسیپروژه های مشترک و فرصت های مطالعاتی 

  همسوکشورهای اسالمی و  درويژه 

 راهبرد تحول آفرین هشتم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 احکام دائمی 65، ماده 6سیاست های کلی علم و فناوری بند  اسناد باالدستی مرتبط:

 :26برنامه کالن شماره 

ورها کش ريسا ازیمتخصص مورد ن یانسان یروین تیها جهت تربدانشگاه یتوسعه شعب برون مرز

 مقاومتو محور  هيهمسا یبر کشورها دی( با تاکیو مجاز یصورت حضور)به

 راهبرد تحول آفرین هشتم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

سند توسعه همکاری های علمی بین المللی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی،  :اسناد باالدستی مرتبط

 64برنامه ششم توسعه کشور ماده 

 :27برنامه کالن شماره 

 یالملل نیب یهاتيمامور یدارا یداخل یهادر دانشگاه یخارج انيجذب دانشجو طيشرا لیتسه

و رفع موانع قانونی اقامت و تردد  و مقررات بازدارنده نیها و اصالح قوانمشوق جاديا قياز طر

درصد  5به ويژه از کشورهای محور مقاومت به میزان حداقل دانشجويان خارجی در کشور 

 دانشجويان کشور

 آفرین هشتمراهبرد تحول  راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 برنامه ششم توسعه کشور جداول پیوست اسناد باالدستی مرتبط:
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  :28برنامه کالن شماره 

افزايش و هدفمند نمودن تخصیص منابع مالی جهت همکاری های علمی و فناوری از طريق فرصت 

های مطالعاتی اعضای هیات علمی، دانشجويان دوره دکترا و بورسیه های خارج از کشور)در حوزه 

های علمی نوظهور( و حضور پژوهشگران و اعضای هیات علمی ساير کشورها در داخل کشور در 

 قالب فرصت های مطالعات 

 راهبرد تحول آفرین هشتم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بند 66و  64برنامه ششم توسعه کشور ماده  اسناد باالدستی مرتبط:
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برنامه های کالن تحول آفرین در توسعه زیرساخت های فعالیت های علمی، فناوری و  -3-6

 نوآوری

 

  :29برنامه کالن شماره 

در  "توسعه علمی و پژوهشی"های تامین مالی مبتنی بر گرنت با محوريت صندوق ايجاد و توسعه 

و  وهش های علوم انسانیژپ ،هيپا قاتیاز تحق تيجهت حما ی آنمنابع مال تيتقوسطح ملی و 

و  نظام گرنت تيتقو ،یشگاهيو آزما یپژوهش یهارساختيو توسعه ز اسالمی و علوم پايه

گرا نمودن های دولتی و غیردولتی با هدف ماموريتدر دانشگاه توسعه پژوهش یمال التیتسه

ها به سمت سوق دادن آن های تحصیالت تکمیلی وهای دانشگاهی و به ويژه در دورهپژوهش

 های علم و فناوری کشوراولويت

 راهبرد تحول آفرین نهم راهبرد تحول آفرين مرتبط:
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 65ماده کشور برنامه ششم توسعه  اسناد باالدستی مرتبط:

 

  :30برنامه کالن شماره 

ها گاهدر دانش یدولتریجذب منابع غ گری در شرايطتسهیل وهای تامین مالی به شیوه یتنوع بخش

و  نيریخ یهاکمکوقف،  ،یبزرگ اقتصاد یهاو بنگاه عيها، صناسازمان با از جمله مشارکت

 الزم تدوين قوانین و مقررات ی باکوکارین یادهایبن

 راهبرد تحول آفرین نهم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 65ماده کشور برنامه ششم توسعه  اسناد باالدستی مرتبط:

  :31برنامه کالن شماره 

 یسنجاعتبار ،یابينظام ارز در پیوند با هابر عملکرد در دانشگاه یمبتن یزيرنظام بودجه استقرار

و بازنگری تدريجی در نظام تخصیص بودجه با رويکرد  عالیها و مراکز آموزشدانشگاه یبندو رتبه

 هاها مبتنی بر درآمدهای اختصاصی آنتخصیص بخشی از سرجمع بودجه دانشگاه

 آفرین نهم راهبرد تحول راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 7ماده کشور برنامه ششم توسعه  اسناد باالدستی مرتبط:

  :32برنامه کالن شماره 

افزايش بودجه پژوهش و فناوری کشور از اعتبارات عمومی و عدم اجازه کاهش ريالی تالش برای 

 و سهم بودجه پژوهشی و فناوری دستگاه ها، شرکت های دولتی و عمومی در بودجه سالیانه

 راهبرد تحول آفرین نهم تحول آفرين مرتبط:راهبرد 

 4-22نقشه جامع علمی کشور جدول  اسناد باالدستی مرتبط:

بر خالف تاکیدات مقام معظم رهبری و اسناد با دستی مبنی بر افزایش سهم پژوهش  توضیحات تکمیلی:

با روند کاهشی به زیر درصد تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر، سهم پژوهش و فناوری  3و فناوری به 
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از اعتبارات عمومی رسیده است که یکی از پایین ترین نرخ ها  %0.5یک درصد از اعتبارات عمومی و به زیر 

 .8در منطقه می باشد و آثار آن در سال های دیگر نمایان خواهد شد

  :33برنامه کالن شماره 

نوين و تسريع انجام برنامه شبکه تخصیص بودجه ويژه به تجهیز آزمايشگاه ها در فناوری های 

سازی آزمايشگاههای کشور به منظور استفاده بهینه از منابع آزمايشگاهی با اولويت شبکه های 

 شهری و استانی

 راهبرد تحول آفرین نهم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 7نقشه جامع علمی کشور راهبرد کالن  اسناد باالدستی مرتبط:

فناوری های نوین ضرورت تجهیز آزمایشگاه ها و امکانات را ضروری می سازد.  در حوزه توضیحات تکمیلی:

هم اکنون آزمایشگاه های کشور توان کافی برای پشتیبانی کردن جهت ورود به فناوری های نوین را ندارد. 

 ر د به طور مثال در فناوری کوانتوم به عنوان یک فناوری پیشرو، هر آزمایشگاه مجهز نیازمند میلیون ها

که به دلیل محدودیت منابع چنین امکاناتی فراهم نشده است و نتیجه آن صرف انجام برخی از  9هزینه است

فعالیت ها به صورت شبیه سازی است. همچنین جایگاه دانشگاه ها در نظام تصمیم گیری کشور به ویژه 

 شوراهای استانی کاهش یافته است.

  :34برنامه کالن شماره 

 و گسترش و امکانات رفاهی ويژه دانشجويان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه هاتامین 

 به دانشجويان متاهلرفاهی تخصیص امکانات در تسهیل 

 راهبرد تحول آفرین نهم راهبرد تحول آفرين مرتبط:

 قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب مجلس شورای اسالمی اسناد باالدستی مرتبط:
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