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  عالی آموزشمرتبط با  قانون اساسیاز  یاصول
 مصوب مجلس شوراي اسالمی

  :ایمان به جمهوري اسالمی ایران نظامی است بر پایه -دوماصل 
  ؛... -1
  ؛... -2
  :یت او در برابر خدا که از راهمسؤولتوأم با کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي  -6

کتاب و سنت معصومین سالم اهللا  براساس اي جامع الشرایطهاجتهاد مستمر فق )الف
  ؛علیهم اجمعین

  ؛آنها استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد )ب
را ملّـی   قسط و عدل و استقالل سیاسی و اجتمـاعی و فرهنگـی و همبسـتگی   ...  )ج
  .کند می تأمین

دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي نیل بـه اهـداف مـذکور     -اصل سوم
  :به کار بردزیر  امکانات خود را براي امور، در اصل دوم

  ؛... -1
  ؛... -2
در تمـام سـطوح و تسـهیل و    ، بـراي همـه   رایگان بدنی تربیتآموزش و پرورش و  -3

  ؛عالی آموزشتعمیم 
فرهنگـی  ، فنـی ، علمـی ي هـا  زمینـه تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمـام   -4

  ؛مراکز تحقیق و تشویق محققان تأسیسواسالمی از طریق 
5- ... .  

ملّـت    همـه  يگان را برایل آموزش و پرورش رایدولت موظّْف است وسا -ام سیاصل 
 ییخودکفـا  را تـا سـر حـد    یالت عـال یل تحصیمتوسطه فراهم سازد و وسادوره  انیتا پا
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  .گان گسترش دهدیرا طور بهکشور 
معاونـان  ، س جمهـور ییـ ر -)6/5/1368 یاصـالح ( کـم یو چهل و یکصد اصل 

داشـته   یک شـغل دولتـ  یـ ش از یبـ  نـد توان مینران و کارمندان دولت یوز، س جمهورییر
ه آن متعلّـق  یاز سرما یا قسمتیکه تمام  یگر در مؤسساتیهر نوع شغل دداشتن  باشند و

و وکالـت   یاسـالم  يمجلـس شـورا   نـدگی یاسـت و نما  یا مؤسسـات عمـوم  یـ به دولـت  
ره یمـد  هیـأت  ت دریعضـو ا یت عامل یریاست و مدیز ریو ن یو مشاوره حقوق يدادگستر

آنـان   يادارات و مؤسسات بـرا  یتعاون يها شرکتجز ، یخصوص يها شرکتانواع مختلف 
 ن حکم مستثنایاز ا یقاتیو مؤسسات تحق ها دانشگاهدر آموزشی  يها سمت .ممنوع است

  2و1.ستا

                                                                                                                                               
رییس جمهور، نخست وزیـر، وزیـران و کارمنـدان دولـت      -1358اصل یکصد و چهل و یکم مصوب  -1

توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی کـه تمـام یـا     نمی
الت و وکملّی  قسمتی از سرمایه آن متعلّق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي

دادگستري و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضـویت در هیـأت مـدیره انـواع مختلـف      
هـاي   سـمت . هاي تعاونی ادارات و مؤسسات بـراي آنـان ممنـوع اسـت     هاي خصوصی، جز شرکت شرکت

  .ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است آموزشی در دانشگاه
 11/10/1373دي بیش از یک شغل مصوب قانون ممنوعیت تص: نک -2
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مصوب  یانقالب فرهنگ عالی شورايف یاهداف و وظا، گاهیجا
، 6/8/76 مورخ 409و  408، 407، 393، 392 ،388جلسات 

 20/8/76و  2/9/75، 30/11/75، 14/12/75، 22/7/76
  انقالب فرهنگی عالی شوراي

 گاهیجا 
، یمشـ  ن خـط یـی تع، يگذار سیاست یمرجع عال عنوان به یانقالب فرهنگ عالی شوراي 

 کشور در چارچوب یپژوهش و یآموزش، یت امور فرهنگیو هدا یو هماهنگ يگیر تصمیم

و در حکم  االجرا الزممات و مصوبات آن یو تصم شود مینظام محسوب  یکلي ها سیاست
 .است قانون
 يبـرا  یامـور فرهنگـ   یفرهنگ و سازمانده ارتقايح و یت تصحیمأموربا  عالی شوراي 

جهـت تحقـق تمـدن     و در ين بـاور ین و فرهنگ دیق تدیم و تعمیاستقالل و تحک حفظ
 .نماید میت یفعال ین اسالمینو

 اهداف 
و  یت انقـالب فرهنگـ  یـ جامعـه و تقو  شـؤون در  یگسترش و نفوذ فرهنگ اسالم -1
 ؛یفرهنگ عموم ياعتال
از  یآثار غربزدگـ  مظاهر و یو نف ياز افکار ماد یو فرهنگ یعلمي ها محیطه یتزک -2
 ؛جامعه یفرهنگ يفضا

ح یفرهنـگ صـح   براسـاس  يو هنـر  یو مدارس و مراکز فرهنگـ  ها دانشگاهتحول  -3
متخصصـان متعهـد و اسـالم     تیـ ترب يبـرا  آنها شتریت هرچه بیگسترش و تقو و یاسالم

فعـال و مـاهر و اسـتادان و     يروهـا یخـواه و ن  متفکر و وطن يمغزها شناسان متخصص و
 استقالل کشور؛ و  به اسالم ان و معلمان معتقدیمرب

و تحقــق و اســتفاده از  يآمـوز  ت و بســط روح تفکـر و علــم یـ م ســواد و تقویتعمـ  -4
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 ؛یفرهنگ و یل به استقالل علمین يبرا يد دانش بشریو تجارب مف دستآوردها
 ؛یو مل یآثار اسالم یا و معرفیحفظ و اح -5
 بـا  یم روابـط فرهنگـ  یجاد و تحکـ یو ا یو انقالب اسالم ینشر افکار و آثار فرهنگ -6

 .یژه با ملل اسالمیو گر بهید يکشورها
 فیوظا 

ن اهـداف و  یـی ران و تعیـ ا یاسـالم  ينظام جمهور یاست فرهنگین اصول سیتدو -1
 کشور؛ یو اجتماع یفرهنگ ، یپژوهش، یآموزش يها مشی خط

و  هـا  کـانون  تـأثیر ن یـی جهـان و تب  یانـات فرهنگـ  یط و جریل شـرا یه و تحلیتجز -2
 ر مناسب؛ینه و اتخاذ تدابین زمیمهم در ا يابزارها
 منظـور  بـه جامعه  یو اجتماع یارزش، یانات فرهنگیط و جریل شرایو تحل یبررس -3

 ؛مناسبي ها حل راه ارایهنقاط قوت و ضعف و  نییتع
 يها برنامهو  ها سیاست یفرهنگ يامدهایل آثار و پیتوسعه و تحل يالگوها یبررس -4

بـه مراجـع    یاصـالح   يشـنهادها یپ ارایـه کشـور و   یو اجتمـاع  ياقتصاد، یاسیتوسعه س
 ؛ربط ذي

 ؛کشور یوضع فرهنگ یابیارز يبرا یفیو ک یکمي ها شاخصن یین و تعییتب -5
 قات کشور؛یآموزش و تحق، وضع فرهنگ یابیو ارز یبررس -6
 غات کشور؛یتبل یاساسي ها سیاستب ین و تصویتدو -7
 راه یو طراح یدانشگاه متناسب با نظام اسالمي ها شاخصو  ین مبانیه و تدویته -8

 تحقق آن؛ يکارها
 ؛کشور عالی آموزشو  یو پرورش یآموزشنظام ي ها سیاستن ییتع -9

و  ینـ یغـات د یتبل ارتقـاي ت و یـ مناسب در جهـت تقو ي ها طرحب یه و تصویته -10
 ؛ا و عمران مساجدیاح ویژه به یمردمي ها فعالیت ت ازیحما

جـاد مناسـبات سـالم و    یا يبـرا  يو کـاربرد  يراهبـرد ي ها طرحب یتصوو ه یته -11
 ها؛ يو اصالح ناهنجار یاجتماع سازنده
ت باورهــا و یــرشـد و تقو  يالزم بــراي هـا  طــرحو  هــا سیاسـت ب یه و تصــویـ ته -12
 ؛در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف یو فرهنگ يمعنو ، ینیدي ها گرایش
ه تعهـد و  یـ گسـترش روح  يمناسـب بـرا  ي هـا  طـرح ب یو تصو يگذار سیاست – 13
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مختلـف   يهـا  صحنه درق مردم به مشارکت یدر جامعه و تشو یفرهنگ تیمسؤولاحساس 
 ؛یانقالب و یاسیس، یفرهنگ

ــراي هــا طــرحه یــو ته يضــرور یو معرفتــ يفکــر يازهــایشــناخت ن -14  يالزم ب
 به آن ییگو پاسخ يحوزه و دانشگاه برا یامکانات پژوهش يکارگیر بهشمندان و یاند تیفعال

 ؛ازهاین
و  يمجـار ، مظـاهر  یو معرفـ  ییشناسـا  يمناسب بـرا ي ها طرحب یه و تصویته -15

و  یاسـالم  يهـا  ارزش فرهنـگ و ، شـه یاند یدشمنان بـه مبـان   یهجوم فرهنگ يها شیوه
 ؛دفع آن ير الزم برایراهبردها و تداب یو طراح یانقالب

 يفکـر  یجـذب و تعـال  ، ییشناسـا  يخـاص بـرا  ي هـا  طـرح ه یو ته ریزي برنامه -16
از  گیـري  بهـره   درخشـان و  يهااسـتعداد  يو معنـو  یت و پـرورش علمـ  یـ ترب نخبگـان و 

 ؛آنانهاي  تیابتکارات و خالق و ها توانایی
 يهـا  زمینـه حـوزه و دانشـگاه در    يهمکـار ي ها طرحو  ها برنامهب یه و تصویته -17

 ؛یو پژوهش یآموزش، یعلم
اصالح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلـت   يمناسب براي ها سیاست یطراح -18

 انیـ م بنیتحکـ  منظـور  بـه کارآمـد   يها برنامهن یو تدو) ه اسالمیم عالیبراساس تعال ( زن

 ؛زن مسلمان يالگو ارایهخانواده و 
 يدات هنـر ین ضوابط نشر کتاب و تولییو تع ین کتب درسیتدو يگذار سیاست -19

 ؛یو فرهنگ
 ؛کشور و نحوه نظارت برآن رسانی اطالعنظام  یو سامانده يگذار سیاست -20
 ؛یارتیو ز یاحتیس يها سیاست یب اصول فرهنگیه و تصویته -21
بـا   یو فرهنگـ  یپژوهشـ ، یتوسعه روابط علمي ها سیاستو  یب اصول کلیتصو -22
 ؛گرید يکشورها
ه اسـالم و  یـ عل یفـات فرهنگـ  ینسـبت بـه تحر   یالملل بیندر سطح  يریگ موضع -23
 ران؛یا یاسالم يجمهور
ــوابط یتصــو -24 ــیسب ض ــ  تأس ــز علم ــات و مراک ــ، یمؤسس ــاتیتحق، یفرهنگ ، یق

د نظـر  یو تجد کیهر  اساسنامهب یو تصو عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه ها، فرهنگستان
 ؛مؤسسات مشابه عنداللزوم يها اساسنامهدر 
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 ها دانشگاه، انیو دانشجو، معلمان، استادان، رانینش مدیگز یب ضوابط کلیتصو -25
 ؛نش آنانیگز ين مرجع براییو مدارس کشور و تع یو فرهنگ یقاتیمراکز تحق و

درمـان  ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و  يرا وزرا ها دانشگاهاست ینامزد ر  -تبصره 
 .کنند می یبه شورا معرف تأیید يبرا یآموزش پزشک و

 ؛سوادي بیردن ک کن شهیر منظور به يگذار سیاست -26
، یپژوهشـ ، یفرهنگـ  يهـا  برنامـه ب ین و تصـو یتـدو ، طـرح  ين مرجع بـرا ییتع -27
 ؛یقاتیو تحق یعلم، یآموزش

و  یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي مصـوبات   يمستمر بر اجرا گیري پینظارت و  -28
 يهـا  برنامـه و  ها طرح  رتیز نظارت بر عدم مغایو ن آنها يت از اجرایج و حماینتا یابیارز

 با ها زمانسامؤسسات و ، ها وزارتخانهتوسط  هبه اجرا درآمد یو فرهنگ یپژوهش، یآموزش

  .کشور یمصوب فرهنگ يها مشی خطو  ها سیاستاصول 
 

یدمحمد خاتمیس -یانقالب فرهنگ عالی شوراي رییسجمهور و  رییس   
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کلی نظام براي رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی ي ها سیاست
و مراکز تحقیقاتی مصوب  عالی آموزشکشور در بخش 

  مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/12/1383
جمهـوري اسـالمی ایـران و در     قـانون اساسـی  بر اساس بند اول اصل یکصد و دهـم  

نظر مشورتی نهـایی شـوراي مجمـع    ، مقام معظم رهبري 15/1/1377اجراي اوامر مورخ 
کلی نظام براي رشـد و توسـعه علمـی و    ي ها سیاست درخصوص تشخیص مصلحت نظام

 شـرح  بـه بند  19ه و دما 8طی ، و مراکز تحقیقاتی عالی آموزشتحقیقاتی کشور در بخش 
  .رسید تصویب بهذیل 

  :و مراکز تحقیقاتی با هدف عالی آموزشتوسعه متوازن کمی و کیفی نظام  -1ماده 
  ؛تولید علم -1-1
  ؛علوم انسانیدر  ویژه بهتعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی  -1-2
منـابع  ارتقاي توانمندي و سـطح علمـی   ، کارآمد و مومن نیروي انسانیتربیت  -1-3

  ؛انسانی
  ؛ي علمیپرداز نظریهتوسعه نوآوري و  -1-4
، اي توسعهبا زنجیره تحقیقات کاربردي و  عالی آموزشتحکیم پیوند میان نظام  -1-5

  ؛ولویت نیازهاي کشوراو تولید با  فناوري
کســب ، آسـان بـه تحصــیل علـم    دســتیابیایجـاد بسـترهاي مناســب جهـت     -1-6

بخشی به نظـام  با تنوع  مند عالقهفنی و تخصصی معتبر براي افراد مستعد و ي ها مهارت
  .حمایت از بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردمی، عالی آموزش

و مراکز تحقیقاتی کشور در جهـت توسـعه علـوم     عالی آموزشهدایت نظام  -2ماده 
  :برتأکید  با ها دانشگاه ساختنروزآمد ، افزایش خالقیت، پایه و تحقیقات بنیادي
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  ؛منزلت و بهبود معیشت استادان ارتقاي -2-1
  ؛و زبان و ادب فارسی علوم انسانی اهتمام به -2-2
 نیازهـاي کشـور و نیـل بـه     تأمیندر آموزش و پژوهش براي  ها اولویتتعیین  -2-3

  ؛جایگاه اول علمی و فنی در منطقه
تقویـت   منظور بهتوجه به مبانی و احیاي تاریخ علمی و فرهنگی اسالم و ایران  -2-4

  ؛انگر پژوهشخودباوري دانشجویان و  وملّی  هویت اسالمی و
  .یالملل بینهاي  همکاريو  اي منطقهمناسبات  توسعه -2-5

و تحقیقـاتی کشـور بـا هـدف ارتقـاي      آموزشـی   ساختار نظـام  سازي بهینه -3ماده 
  :برتأکید  و شکوفایی علمی با وري بهره

و آموزشی  و تجهیز زیربناهاي ها دانشگاهدر متنوع  منابع مالی پایدار وتقویت  -3-1
  ؛با توجه به استانداردهاي جهانی فناوريتوسعه علوم و ي ها شاخصپژوهشی و ارتقاي 

  ؛اصالح نظام پذیرش دانشجو -3-2
  ؛تقرار نظام مالکیت معنوي در کشوراس -3-3
مبانی فکري اسـالم   براساس ي درسیها برنامهکتب و ، طراحی و تدوین متون -3-4

ه بسـط  و پژوهشی کشور و اهتمـام بـ  آموزشی  در نظام علوم انسانیي ها رشتهدر  ویژه به
  ؛ي در این زمینهپرداز نظریه
نیـروي  نمودن ترکیب متناسب  کشور در جهتآموزشی  اصالح و توسعه نظام -3-5

تحوالت علمی در داخل و خـارج  و  ها ظرفیت، ها مزیت، ماهر و متخصص با نیازها انسانی
  ؛کشور
بر مبتنی  و تحقیقاتی کشورآموزشی  ایجاد نظام شایسته ساالري در مدیریت -3-6

  ؛تخصص و تعهد
  ؛ته در نظام آموزش و تحقیقات کشوري پیشرفها فناورياز  گیري بهره -3-7
ــد حــوزه و دانشــگاه و    -3-8 ــراي تحکــیم پیون ــتقوایجــاد ســاختار مناســب ب ت ی

 علمـی و تحقیقـاتی بـا   ، آموزشـی ، ي اجتماعیها عرصهمستمر راهبردي در هاي  همکاري
ایجاد مراکـز  ، تبادل استاد و دانشجو، علوم انسانیدر  ویژه بهي علمی پرداز نظریهبر تأکید 

ي علمـی در  پـرداز  نظریـه مشـترك و  ي هـا  پـژوهش و  ها دوره، اي رشتهعلمی شامل بین 
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  .انقالب اسالمیهاي  آرمان زمینه الگوهاي توسعه و رابطه علم و دین با هدف تحقق
، ارتقاي کیفیت عقیـدتی ، اهتمام به اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش -4ماده 

بـه اسـالم و   مـؤمن   علمی موجـود و تربیـت اسـاتید و معلمـان    ي ها هیأتعلمی و عملی 
  .به اعتالي کشور مند عالقهمتعهد به انقالب و 

، بـر توانـایی  مبتنی  ها دانشگاه بندي رتبهساماندهی به نظام اعتبارسنجی و  -5ماده 
ان بـا  گـر  پـژوهش و ارزیابی  علمی هیأت کارآیی و اثربخشی و سازماندهی به نظام ارتقاي

و رفع نیازها و مشکالت علمی و فنی  اي توسعهکاربردي و ي ها فعالیتمعیار تولید علم و 
  .کشور

دولتـی  غیر ساماندهی به نظام آمار و اطالعات علمـی و پژوهشـی دولتـی و    -6ماده 
علمـی و  ي هـا  فعالیتعلمیه و ایجاد ساختارهاي الزم براي تبدیل نتایج ي ها حوزه ویژه به

  .هاي انباشته و قابل دسترسی تحقیقاتی به تجربه
اسـتعدادهاي   کـارگیري  بـه جـذب و  ، پـرورش ، هـدایت ، شناسـایی ، تعریف -7ماده 

، از مهـاجرت نخبگـان   گیـري  پـیش درخشان و ایجاد بسترهاي مناسـب جهـت جـذب و    
علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصـان و محققـان   ي ها ظرفیتاستفاده از 

  .برجسته سایر کشورها در صورت نیاز
هـا   فرهنگستانمراکز تحقیقاتی و ، ها دانشگاهافزایش نقش براي  ریزي برنامه -8ماده 

و صـیانت از  ملّـی   وحـدت و امنیـت  ، دفاع از مرزهاي اعتقادي، در ارتقاي کارآمدي نظام
  .اسالمی در برابر تهاجم فکري و فرهنگی بیگانگان -هویت ملّیفرهنگ و 

بند در جلسه رسـمی روز شـنبه   ) 19( ماده و نوزده) 8( مصوبه فوق مشتمل بر هشت
و سیصـد و هشـتاد و سـه شـوراي مجمـع تشـخیص        هـزار  یکمورخ پانزدهم اسفند ماه 

  .رسید تصویب بهمصلحت نظام 
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  
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  ،رانیا یاسالم يساله جمهور 20 انداز چشمسند 
  11/9/1382ابالغی مورخ  یشمس يهجر 1404در افق 

 )دام ظله( مقام معظم رهبري

شـده   ریزي برنامهو کوشش ملّی  مان و عزمیا و در پرتو یزال الهیال به قدرت البا اتک
 20 انـداز  چشـم در ، قـانون اساسـی  و اصـول  هـا   آرمان ر تحققیو در مس یو مدبرانه جمع

در سـطح   فنـاوري و  یعلم، يگاه اول اقتصادیبا جا یافته توسعهاست  يران کشوریا، ساله
مـؤثر   در جهان اسالم و با تعامل سـازنده و  بخش الهام ،یو انقالب یت اسالمیبا هو، منطقه

  .الملل بیندر روابط 
  :خواهد داشت ییها ویژگین یچن، انداز چشمن یدر افق ا یرانیجامعه ا

بـر   یخود و متکـ  یخیو تار ییایجغراف، یات فرهنگیبا مقتضمتناسب ، یافته توسعه -
عدالت ، ینید ساالري مردمد بر یبا تاک، یو انقالبملّی  ،یاسالمي ها ارزشو  یاصول اخالق

ت یـ از امن منـد  بهـره و  هـا  انسـان حفـظ کرامـت و حقـوق    ، مشـروع  يها يآزاد، یاجتماع
  یی؛و قضا یاجتماع

منـابع  بر سهم برتر  یمتک، فناوريد علم و یتوانا در تول، شرفتهیبرخوردار از دانش پ -
 ؛ید ملیدر تول یه اجتماعیو سرما انسانی
 یوسـتگ یو پ جانبه همه یبر بازدارندگمبتنی  یدفاع همستقل و مقتدر با سامان، امن -

  ؛مردم و حکومت
ع یـ توز، برابـر ي ها فرصت، یاجتماع تأمین، ییت غذایامن، رفاه، برخوردار از سالمت -

ط یاز محـ  مند بهرهض و یتبع، فساد، به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، آمد مناسب در
  ؛ست مطلوبیز

، يبرخـوردار از وجـدان کـار   ، منـد  تیرضـا ، مـومن ، ثـارگر یا، پـذیر  مسؤولیت، فعال -
 ییو شـکوفا  یمتعهد به انقالب و نظام اسالم، یاجتماع يه تعاون و سازگاریروح، انضباط
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  ؛بودن یرانیران و مفتخر به ایا
 يایدر سـطح منطقـه آسـ    فنـاوري و  یعلمـ ، يگاه اول اقتصـاد یجا افته بهیدست  -

د بـر  یـ بـا تاک ) هیهمسـا  يانه و کشـورها یخاورم، ازقفق، انهیم يایشامل آس( یجنوب غرب
سـطح   ینسـب  يارتقـا ، يرشد پرشتاب و مستمر اقتصـاد ، د علمیو تول يافزار نرمجنبش 

  ؛دن به اشتغال کاملیآمد سرانه و رس در
، ینـ ید سـاالري  مـردم  يم الگـو یاسـالم بـا تحکـ   در جهان مؤثر  فعال و، بخش الهام -

گـذار بـر   تأثیر، یو اجتمـاع  يفکـر  ییایـ و پو یشـ ینواند، یجامعـه اخالقـ  ، توسعه کارآمد
  ؛)ره( امام خمینیهاي  شهیتعالیم اسالمی و اند براساس اي منطقهو  یاسالم ییهمگرا
  .حکمت و مصلحت، اصول عزت براساسبا جهان مؤثر  تعامل سازنده و يدارا -

ن یـ ا، انهیسـال  يهـا  بودجـه توسـعه و   يها برنامهب ین و تصویتدو، هیدر ته -مالحظه
  :که ردینکته مورد توجه قرار گ

د ناخالص یتول، درآمد سرانه، يگذار سرمایهنرخ ، لیاز قب آنها کالن یکمي ها شاخص
رشـد  ، ن جامعـه ییباال و پا يها ان دهکیکاهش فاصله درآمد م، نرخ اشتغال و تورم، یمل

 يهـا  سیاسـت با متناسب  دیبا یتیو امن یدفاع يها تواناییفرهنگ و آموزش و پژوهش و 
 هـا  هـدف و  هـا  سیاسـت ن ین گردد و اییو تعتنظیم ، انداز توسعه و اهداف و الزامات چشم

  .کامل مراعات شودصورت  به
  

مقام معظم رهبري 11/9/1382ابالغی مورخ   
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 عالی آموزشي کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه ها سیاست
  )دام ظله( مقام معظم رهبري 21/10/1387مصوب 
 فناوريامور علمی و 

  :و پژوهش در موارد زیر عالی آموزشتحول در نظام  -7
افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به سه درصد تولید ناخالص داخلـی تـا پایـان     -7-1

ي تحصـیالت  هـا  دورهتگان دوره کارشناسـی بـه   خآموبرنامه پنجم و افزایش ورود دانش 
  ؛درصد 20تکمیلی به

  منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم؛در  فناوريبه جایگاه دوم علمی و  دستیابی -7-2
  ي مربوطه جامعه؛ها بخشو مراکز پژوهشی با صنعت و  ها دانشگاهارتباط مؤثر بین  - 3- 7
  ؛فناوريدولتی براي مشارکت در تولید علم و غیر سازي بخش توانمند -7-4
  ؛ي پیشرفته مورد نیازها فناوريبه  دستیابی -7-5
و  نیازهـا  براسـاس  تحول در نظام آموزش و پرورش بـا هـدف ارتقـاي کیفـی آن     -8

مهارت و تربیـت و نیـز افـزایش سـالمت روحـی و      ، ي کشور در سه حوزه دانشها اولویت
  ؛آموزان جسمی دانش

جـذب افـراد   ، با تقویت جایگاه و منزلـت ایـن علـوم    علوم انسانیارتقاي تحول و  -9
ارتقـاي  ، ي آموزشـی هـا  روشو  هـا  برنامهاصالح و بازنگري در متون و ، مستعد و با انگیزه

  ؛اندیشی نقد و آزاد، يپرداز نظریهي پژوهشی و ترویج ها فعالیتکمی و کیفی مراکز و 
 فنـاوري مند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و  ي هدفها حمایتگسترش  - 10

پـذیري   رفـع دغدغـه خطـر   ، ارتقاي سطح علمی و مهـارتی ، ارتقاي منزلت اجتماعی: از طریق
  ؛ي آناندستآوردها سازي تجاريکمک به ، ها مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوري

  .تکمیل و اجراي نقشه جامع علمی کشور -11
  

مقام معظم رهبري -21/10/1387مصوب   
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   نقشه جامع علمی کشور
 عالی انقالب فرهنگی مصوب شوراي

، 670، 667، 668، 666، 664، 663، 662جلسـات   که در کشور یسند نقشه جامع علم
، 18/3/89، 4/3/89، 21/2/89مـــــورخ   679و  678، 677، 676، 675، 674، 673، 672، 671
15/4/89 ،29/4/89 ،26/5/89 ،6/7/89 ،20/7/89 ،27/7/89 ،4/8/89 ،11/8/89 ،18/8/89 ،
ده یرسـ  تصـویب  بـه  یانقالب فرهنگـ  عالی شوراي 14/10/89و  30/9/89، 16/9/89، 2/9/89

  :شود میابالغ اجراي  يوست برایبه پ، است

  مقدمه
ران مسـتلزم تـالش   یـ ا یاسـالم  يبلند نظام مقـدس جمهـور  هاي  آرمان به دستیابی

 ن وین رو تـدو یـ از ا. اسـت  ياقتصاد و یاجتماع، یعلم، یدرتمام ابعاد فرهنگ جانبه همه
تحقـق   ين و اختصاص منـابع الزم بـرا  یمع یزمانهاي  شرفت در بازهیپي ها برنامه ياجرا

 ياز سـو . است یران اسالمیدر شأن ا یگاهیاحراز جا ياز لوازم ضرور ها برنامهن یاهداف ا
رقابـت   يابزار جد و ت کشورشرفیپي ها ساختریز ترین مهماز  فناوريگر مقوله علم و ید

ران یـ ا یانقالب اسـالم  یمتعالهاي  آرمان ب تحققین ترتیبه ا. مختلف استي ها عرصهدر
و کسـب  ها  ان ملتیشرو در میفعال و پ، حضور سازنده، یم اسالمیتمدن عظ يایر احینظ

علـم   در جانبـه  همـه  یشـرفت یت در جهان در گرو پیعدالت و معنو يبرقرار يبرا یآمادگ
ن یچنـ  در پرتـو . ت اسـت یـ ت و عقالنیـ معنو، سه شاخصه عـدالت  يکه دارا یعلم؛ است
افتـه و در  یانسـان کامـل را    یتحقق حکومت جهـان  یآمادگ ياست که جامعه بشر یعلم
  .دیو کمال خواهد رس ییبشر به شکوفا يت و استعدادهایظرف ،ین حکومتیه چنیسا

منـابع و  ، ریمس ین نحوه طآاست که در  یم نقشه راهیترس ازمندین هدف نیتحقق ا
ق یـ شـفاف و دق  طـور  به ،رین مسیا یالزامات ط وملّی  م کار در سطحیتقس، امکانات الزم
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در سطوح  فناوريعلم و  يو راهبردها انداز چشمن رو الزم است یاز ا. مشخص شده باشد
ن یـ م ایدر ترسـ . ن شـود یتـدو ، کشور توسعه ساله پنجي ها برنامهر ینظتر  یاتیکالن و عمل

 نیادیـ بني ها ارزشاز  گیري بهرهو  یاز اسناد باالدست گیري الهامتا با  نقشه کوشش شده
در  فناوريعلم و  انداز چشم، رانیا یاسالم ينظام جمهور يو توجه به اهداف راهبرد آنها
ران بـا  یـ ا یاسـالم  يجمهـور «، انداز چشمن یدر ا. ن شودییتب یشمس يهجر 1404افق 

 يبرا یرانیا -ین اسالمیتمدن نو ییفرهنگ و برپا يایو با اح یزال الهیاتکال به قدرت ال
ي هـا  انسـان برخـوردار از   يکشور، در جهان یبخش الهام گسترش عدالت و، یشرفت ملیپ

در تـراز   یافته درمکتب اسالم و انقالب و بـا دانشـمندان  یت یسالم و ترب، ختهیفره، صالح
 يکـارگیر  بـه و  يو نـوآور  فنـاوري د و توسـعه علـم و   یـ توانـا در تول ؛ جهـان ي هـا  برترین

 »در جهـان  یت علمـ یـ بـا مرجع  فنـاوري دانش و  يشتاز در مرزهایآن و پ يدستآوردها
 .خواهد بود

ن نقـش  یا يفایدر ا ت کشوریهوشمندانه از ظرف یبا درک یرهبر معظم انقالب اسالم
خواسـتار  ، م موجـود در کشـور  یعظـ  ياسـتعدادها ز بـا اشـراف بـر امکانـات و     یر و نیخط

شـده و   بندي زمان، یاتیعملي ها ریزي برنامهو  فناورينه علم و یق در زمیدق گذاري هدف
نـه از  یبه يبـردار  بهرهشان بارها بر لزوم یا .اند شدهن عرصه یکپارچه در سطوح مختلف ای

 یگـاه علمـ  یموجود بـه جا ت یوسته از وضعیمنظم و پ یحرکت يمجموعه منابع کشور برا
دات در کنـار  یـ ن تأکیـ ا .انـد  د داشـته یـ کشـور تأک  یدر قالب نقشـه جـامع علمـ   ، یآرمان

د علـم  یـ و نهضت تول يافزار نرمن جنبش یبا مضام له معظمگذشته  يها سال يرهنمودها
کشـور موجـب    یشرفت علمـ یر پیت در مسیاهتمام و جدي شان برایا يز انتظار جدیو ن

ب انقـال  عالی شورايژه در دستور کار یو طور بهکشور  ینقشه جامع علمن ید که تدویگرد
  .ردیقرار گ یفرهنگ

ا و یـ اسـت جـامع و هماهنـگ و پو   اي  مجموعه، فیکشور بنا به تعر ینقشه جامع علم
سـاختارها و الزامـات تحـول    ، و راهبردهـا  هـا  سیاسـت ، اهـداف ، یشـامل مبـان  ، نگر آینده

 انـداز  چشـم به اهداف  دستیابی يبرا یاسالمي ها ارزشبر مبتنی  فناوريعلم و  يراهبرد
ات یـ تجرب، کشـور  یو بـوم  یارزشـ  ین سند تالش شده بـر مبـان  یدر ا ؛کشور ساله بیست

ن خصوص توجه به یدر ا. ه شودیتک یو تجارب عمل یعلمهاي  و نمونه ها نظریهگذشته و 
  :است ير ضرورینکات ز
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 ره( یر انقالب اسالمیرهبر کب يکشور در چارچوب رهنمودها ینقشه جامع علم (
 بینـی  پـیش ران اسـت و بـا   یـ ا یاسـالم  يجمهـور  قانون اساسـی و  يو مقام معظم رهبر

ـ یا -یاسـالم  يالگـو  ین سـاحت علمـ  یـی تب ییتوانـا ، یروزرسان هالزم ب يسازوکارها  یران
  .باشد می شرفت را دارایپ

 در  یمتعدد کارشناسي ها گروهت و تالش کاریو فعال ریزي برنامهن نقشه حاصل یا
و وزارت  ياسـت جمهـور  یر فنـاوري و  یمعاونـت علمـ  ؛ فناوريقات و یتحق، وزارت علوم

ي ها پژوهشاز گرفتن  بهره؛ گوناگوني ها پژوهشانجام ی؛ درمان و آموزش پزشک، بهداشت
کشور  فناوريشمندان عرصه علم و یو اند اننظر صاحباز  يادیموجود و مشارکت جمع ز

استادان ، رانیمد، کشور یت کالن نظام علمیریو مد يگذار سیاستان اندرکار دستاعم از 
کارشناسان آموزش ، یعلم يها انجمنو  ها قطب، ها پژوهشگاهو  ها دانشگاهان گر پژوهشو 

و  ها دستگاهاز  فناوريعلم و  نمسؤوالران و یه قم و مدیحوزه علم اننظر صاحب، و پرورش
 .شود می و تشکر یاست که از همه آنان قدران کشور ییاجراي ها بخش
  ن نقشـه  یـ ا یو پژوهش یکه پشتوانه علم اننظر صاحب يو آرا ها پژوهشمجموعه

بان نقشـه جـامع   یقالب مجلدات متعدد تحـت عنـوان اسـناد پشـت     در شوند می محسوب
انقـالب   عـالی  شـوراي رخانـه  یتوسـط دب  تـدریج  به يبردار بهره يو براتنظیم  کشور یعلم

 .گیرد می در دسترس عموم قرار یفرهنگ
ت یـ و نهادهـا نها یی اجراي ها دستگاهه یالزم است کل کشور یبا ابالغ نقشه جامع علم

د است که با یام. رندیگکار  بهو انجام اقدامات الزم را  ها برنامهکامل  ياجرا يتالش خود برا
 يتحقـق کامـل اهـداف نظـام مقـدس جمهـور       ينه و بستر الزم براین نقشه زمیا ياجرا

 .ان شاءاهللا، فراهم شود یجامعه علم از يمقام معظم رهبر حق بهران و انتظارات یا یاسالم

  ينظر ين و الگویادیبني ها ارزش -فصل اول
  کشور ینقشه جامع علم

  کشور ین نقشه جامع علمیادیبني ها ارزشو  یمبان -1-1
کـه در مجموعـه اسـناد     ينظـر  یه مبانیکشور بر پا فناورينظام علم و  یارزش یمبان

استوار است و به مثابه روح حاکم بر حرکت ، شده ارایهکشور  یبان نقشه جامع علمیپشت



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   18

 

در هـا   دیـ د و نبایـ و با هـا  اولویـت نظـام و   يهـا  گیري جهتمشخص کننده ، کشور یعلم
و  یشه الهیاندر بسط یحرکت در مس يبرا فناوريپژوهش و ، پرورش، آموزشي ها عرصه

د تحت یسرشار از عدالت و توح یل به جامعه جهانیو ن یت جهانیشه حاکمیگسترش اند
 :زتند اعبار ها ارزشن یا ترین مهم. ت انسان کامل استیریمد

  ؛فناوريه ابعاد علم و یاسالم درکل يدیتوح بینی جهانت یحاکم - 1
 ؛فناوريانه علم و یگرا آخرت يمند هدفو  گر هدایتعلم  - 2
مستضـعفان   خصـوص  بـه همگـان   دسـتیابی پرورش استعدادها و ، يعدالت محور - 3

 ؛در علم پذیري و خطر ينوآور، تیت خالقیو تقو، فناوريدرحوزه علم و 
 ي؛و یعلم طلب و آزادگ، گرا عقل، جو حقیقته بر فطرت یکرامت انسان با تک - 4
 ؛)جدال احسن( و تبادل آراء و تضارب افکار یشیآزاد اند - 5
علم و ضرورت احترام  یذات يارزشمند، معال م علم ویتکر، تیاصل عقالنتوجه به  - 6
 گیري بهرهو  يبشر یعلم يدستآوردهاو ی علم ،يفکرهاي  نشیبه آفر یو اخالق یحقوق

 ؛اسالم یدر چارچوب نظام ارزشآنها  از
سـت  یط زین و هماهنگ با محیثروت آفر، توانمندساز، نیکمال آفر فناوريعلم و  - 7

 ؛آحاد جامعه یو اجتماع یو روان یو جسم يمعنوو سالمت 
در  علـوم انسـانی   یو طراحـ  ینیخصـوص دربـازب   هبـ  ین علمـ یادیجاد تحول بنیا - 8

 ی؛اسالم بینی جهانچارچوب 
 فنـاوري توسـعه علـم و    ينـدها یو فرا یط جهـان یبا محـ  بخش الهام تعامل فعال و - 9

 ؛درجهان
ه یـ ت روحیـ تقو، یو گروهـ  يبر منافع فرد یتقدم مصالح عموم، ياخالق محور -10

 .مرتبط با آن يو نهادها یآحاد جامعه علم يپذیر مسؤولیتتعاون و مشارکت و 
 يو نوآور فناورينظام علم و  يالگو یاصلي ها ویژگی -1-2

 يایـ که بـه دنبـال اح   یرانیژه جامعه ایو يو نوآور فناوريمناسب نظام علم و  يالگو
ر را داشـته  یـ ز یاصـل ي هـا  ویژگید یاست با یرانیا -ین اسالمیجاد تمدن نویفرهنگ و ا

 :باشد
و هـا   آرمـان  بـا توجـه بـه اهـداف و     :يو تقاضا محـور  يب عرضه محوریترک -1

از  یو صـنعت  ياقتصـاد ي هـا  بخش ينبودن تقاضاها یبلند مدت نظام و کاف يها اولویت
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ن وجـه از  یـ ا. رندیژه قرار گیت وید مورد حمایبا دار اولویتي ها حوزه یبرخ، موارد مذکور
جامعـه  هاي  آرمان اهداف و يد و عرضه دانش بر مبنایمعطوف به تول فناورينظام علم و 

ملّی  يو اقتصاد یصنعت، یاسیس، یفرهنگ يها نظام يش تقاضایگر افزاید يسو از. است
شــرفت یدر پ اي ویــژهت یــاهم، فنــاوريکــردن دانــش و  يجــه تجــاریو در نت یو فراملــ

جامعـه   فنـاوري نظام علـم و   يمناسب برا يالگو، نیبنابرا. کشور دارددار یو پا جانبه همه
  ؛است يو تقاضامحور يعرضه محور ياز الگوها یبینه ترکین زمیدر ا یرانیا

جامعـه   فنـاوري نظام علـم و   :مداري نوو در مداري کرد برونیاجتماع دو رو -2
، کشـور  ینسـب  يهـا  مزیتو  یبوم يها ظرفیتو  ها قابلیتازها و یاز نظر توجه به ن یرانیا

 يش رو درجهـان و کشـورها  یپـ ي هـا  فرصـت گر با توجه به ید ياز سو. درون مدار است
ر کشـورها مشـارکت فعـال دارد و    یبا جهان اسالم و سـا  فناوريدر عرصه علم و ، یاسالم
 ؛نه برون مدار استین زمین در ایبنابرا

، که علم و عمـل توأمـان  از آنجا : ت و پژوهش و مهارتیق آموزش با تربیتلف -3
 یحاکم بـر نظـام فعلـ    یکیتفک يد الگویبا، دار کشور استیو پا جانبه همهشرفت یعامل پ
د یـ ق باین تلفین منظور ایبد. ابدیتحول  یقیتلف ییسرعت در جهت الگو به فناوريعلم و 

آموزشـی   يجه الگویابد و درنتیادامه آموزشی  يها دورهآغاز و در تمام  ییاز آموزش ابتدا
ت یـ دانـش بـه همـراه ترب    يریادگیـ بـر  مبتنـی   يخود را به الگو يجا یحافظه مدار فعل

کــرد یز رویـ ن عـالی  آمــوزشدر نظـام  . و پــژوهش بدهـد  هـا  مهـارت و پــرورش  هـا  انسـان 
 .ت خواهد شدیتقو يمحور پژوهش

 فناوريوضع مطلوب علم و  -فصل دوم

ل نقاط قـوت  یو تحل فناوريوضع موجود علم و  يبر مبنا فناوريوضع مطلوب علم و 
، آمـده  یبان نقشه جـامع علمـ  یدها که در مجموعه اسناد پشتیو تهد ها فرصتو ضعف و 

  .ده استین گردیتدو
ي هجـر  1404ران در افق یا یاسالم يجمهور فناوريعلم و  انداز چشم -2-1
  یشمس

بـا اتکـا بـه    ، فنـاوري در علم و  یشمس يهجر 1404ران در افق یا یاسالم يجمهور
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ـ یا -ین اسـالم یتمـدن نـو   ییفرهنـگ و برپـا   يایـ و بـا اح  یزال الهیقدرت ال  يبـرا  یران
  :خواهد بود يکشور، در جهان یبخش الهام و، گسترش عدالت، یشرفت ملیپ

  ت شـده در مکتـب اسـالم و    یـ سالم و ترب، ختهیفره، صالحي ها انسانبرخوردار از
  ؛جهان يها برترینراز تدر  یانقالب و با دانشمندان

 ؛آن يدستآوردها يکارگیر بهو  يو نوآور فناوريد و توسعه علم و یتول توانا در 
 درجهان یت علمیبا مرجع فناوريدانش و  يشتاز در مزرهایپ. 
 کشور فناورياهداف کالن نظام علم و  -2-2
برجسـته  گـاه  یدرجهـان اسـالم و احـراز جا    فناوريگاه اول علم و یبه جا دستیابی -1

  ؛در جهان یبخش الهام و یعلم
سـته و  یشاي هـا  انسـان عـدالت محـور و برخـوردار از    ، بنیان دانشاستقرار جامعه  -2

 ؛در جهان یت علمیاحراز مرجع يخته و نخبه برایفره
ت اخـالق و  یـ همـراه بـا تقو   یو تخصصـ  یعمـوم ي هـا  آموزشق و گسترش یتعم -3

 ؛نسل جوان ویژه به، جامعهت در آحاد یه خالقیو روح یشیآزاداند
ازهـا  یو ن ها اولویتبا متناسب ، ن و نافعینو يها فناوريبه توسعه علوم و  دستیابی -4

و آموزشـی   مختلـف  يدر نهادهـا آنهـا   يکـارگیر  بهو انتشار و ؛ کشور ینسب يها مزیتو 
 ی؛و خدمات یصنعت
بـه   یداخلـ  فنـاوري بـر دانـش و   مبتنی  د محصوالت و خدماتیش سهم تولیافزا -5

 ؛کشور ید ناخالص داخلیدرصد تول 50ش از یب
 ی؛علم یالملل بین يها زبانن یدر ب یگاه زبان فارسیجا يارتقا -6
و  يت محـور یـ موقع يایـ در جهـان اسـالم و اح   فنـاوري علـم و   يکمک به ارتقا -7

 ی؛فرهنگ و تمدن اسالم ران دریا یخیتار
  .یالملل بینمعتبر  یبا مراکز علم فناوريعلوم و ي ها حوزهدر  يگسترش همکار -8
 کشور يو نوآور فناوري، نظام علم یاهداف بخش -2-3
  ؛سوادي بیرفتن  نیو از ب یآحاد جامعه به سطح مناسب دانش عموم دستیابی -1
 ی؛پوشش کامل دوره آموزش عموم -2
 :ان در جهتآموز دانشت یهدا يمناسب براآموزشی  جاد نظامیا -3
 ؛و خلقت جامعه، خود، ف در برابر خدایو وظا ها مسؤولیتشناخت ، لیکسب فضا -3-1
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  ي؛ت قدرت تفکر و خردورزیتقو -3-2
  ؛ل خانوادهیمستقل و تشک یورود به زندگ يبرا یکسب آمادگ -3-3
  ی؛در نظام اجتماعمؤثر  نه ومسؤوالحضور  -3-4
 يازهـا یبـرآوردن ن  يبرا ینده شغلید آوردن آیو پد یشغل يپرورش استعدادها -3-5

  ؛جامعه
  ی؛ورود به دوره تخصص يبرا یعلم يپرورش استعدادها -3-6
و  یار جهـان یبا معمتناسب  کار کشور يرویبه سطح دانش و مهارت ن دستیابی -3-7

  ی؛الملل بینو  یجامعه و بازار کار داخل يازهایبه ن ییگو پاسخدرجهت 
گـاه  یاسـالم و احـراز جا  جهـان  ي هـا  دانشگاه بندي رتبهکسب رتبه نخست در  -3-8

  ؛ایدني ها دانشگاهن یشاخص در ب
بـه کـل    یلـ یالت تکمیان تحصـ یبه نسـبت مطلـوب تعـداد دانشـجو     دستیابی -3-9

  ؛کشور يازهایو ن ها دانشگاه بندي سطحبا متناسب  انیدانشجو
و  یاسـالم  یمبـان  براسـاس  علـوم انسـانی  د علم دریسطح مطلوب تول ارتقاي -3-10

  ی؛بوم يازهاین
 :گاه کشور دریت جایثبت -3-11
  در  يبـه نقـش محـور    دسـتیابی  منظـور  بـه حوزه نفت و گـاز  ي ها فناوريعلوم و

 ؛منطقه
 درجهـان   فنـاوري گـاه اول درحـوزه علـم و    یکسـب جا  منظور بهاطالعات  فناوري
 ؛اسالم
 ؛مربوطه یدرصد از بازار جهان 3کسب منظور به یستیز فناوري 
 ؛مربوطه یدرصد از بازار جهان 2کسب  منظور بهکرو ینانو و م يها فناوري 
 يبه دانش انرژ دستیابی، اي هستههاي  روگاهیو ساخت ن یکسب دانش طراح -3-12

 و سـاخت و  یاعزام انسان بـه فضـا وکسـب دانـش طراحـ      فناوريبه  دستیابیگداخت و 
 يهـا  همکـاري با مشـارکت جهـان اسـالم و     ،)GEO( ن آهنگیار زمده به مرپرتاب ماهوا

  .یالملل بین
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  2کشور فناوريکالن علم و ي ها شاخص 1مطلوب اهم يها کمیت 22-4
 1404مطلوب در سال  شاخص 

سرمایه انسانی 
3 

 کشور یلیدرصد پوشش تحص
 درصد 100ک به یدزن )ییو راهنما ییابتدا( یدوره آموزش عموم یزان واقعیم

 درصد 95 دوره متوسطه یزان واقعیم

 درصد 60 )سال کشور 24تا  18ت یاز جمع( عالی آموزشمقدار ناخالص ثبت نام در 

 درصد 30 انیاز کل دانشجو یلیالت تکمیان تحصیسهم دانشجو

 درصد 5/3 انیاز کل دانشجو يان دکتریسهم دانشجو

 نفر 000/200/1 )انهیسال( ین دانشگاهالتحصیال فارغتعداد 

 - وقت تمام گر پژوهشتعداد 

 وقت تمامان گر پژوهشدرصد 

 درصد 10 دولت

 درصد 50 هیعلمي ها حوزهو  یو پژوهش عالی آموزش مؤسسات

 یعموم يو نهادها یصنعت -يتجار -ياقتصادي ها بنگاه
 یانتفاعغیر و

 درصد 40

ون نفر یلیک میدر  وقت تمام یعلم هیأت يتعداد اعضا
 تیجمع

 نفر 2000

م خارج به کل متخصصان یمق یرانینسبت متخصصان ا
 کشور

- 

اخالق وا
ی

مان
 

 - یعلمي ها محیطدر  یاسالمي ها ارزشزان نفوذ فرهنگ و یم

 - یاسالم يبه اعتقادات و باورها بندي پايزان یم

 - یعلمي ها محیطدر  یزان التزام افراد به احکام اسالمیم

 - يا ت اخالق حرفهیزان رعایم

 - در توسعه کشور يتوان خودزان اعتماد به یم

 - به قانون بندي پايزان یم

  قانون اساسیو  یاسالم يو نظام جمهور یبه انقالب اسالم بندي پايزان یم

انتشارات علم
 ی

 PPP( 800( تیون نفر از جمعیلیتعداد مقاالت درهر م

 cpp( 15( ات در واحد انتشاراتاستنادزان یم

 10 یالملل بینهاي  هیشده درنما سازي هیبه مقاالت نما يوحوزو یدانشگاهن التحصیال فارغنسبت 

 %40 یعلم هیأت يبه تعداد اعضا یالملل بینشده در سطح  سازي هینسبت مقاالت نما

 - کیبه تفک یو خارج یداخل یمعتبر علم يها همایشتعداد مقاالت منتشر شده درمجموعه مقاالت کامل 

 - معتبر یالملل بیني ها پایگاهه شده در یدر مجالت نما یشده به زبان فارستعداد مقاالت منتشر 

 - یو ناشران معتبر علم یقاتیمراکز تحق، ها دانشگاهافته توسط یشده و انتشار  تألیف یتخصص یتعداد کتب علم

 معتبر یالملل بینه یات با نمایشمار نشر
ه با فاکتور ینشر 160

  3باالتر از  تأثیر
 

                                                                                                                                               
 .هاي تفصیلی علم و فناوري در مجموعه اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور موجود است شاخص -1
مشخص نشده  1404هایی که کمیت مطلوب آنها در افق  هاي کیفی و یا شاخص در ارتباط با شاخص -2

 .مراجعه شود 3بند  2-5بخش  5است به فصل 
هاي مختلف با توجه به نیاز واقعی کشـور توسـط    هاي مرتبط با سرمایه انسانی در حوزه یتتوزیع کم -3

هـاي مطلـوب    البته درحـوزه علـوم انسـانی کمیـت    . ستاد راهبري اجراي نقشه جامع تصویب خواهد شد
 .توسط شوراي تخصصی تحول علوم انسانی پیشنهاد خواهد شد
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 1404مطلوب در سال  شاخص

فناوري
 

و نوآور
 ي

ده به یتعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رس
 یالملل بینو ملّی  کیتفک

 50000 1ملّی  معتبر

 10000 یالملل بینمعتبر 

 1500 یالملل بینمعتبر ي ها پایگاهبه اختراعات ثبت شده در  ینشگاهان دالتحصیال فارغنسبت 

 %15 یعلم هیأت يبه تعداد اعضا یالملل بینمعتبر ي ها پایگاه نسبت اختراعات ثبت شده در

 - يشاخص نوآور

 - فناوري دستیابیشاخص 

 - )و باالتر 20( باال یشرفته کشور با رتبه جهانیپ يها فناوريتعداد 

کارگروهی
 - بنیان هاي دانش تعداد شرکت 

 - تعداد مقاالت علمی معتبر با بیش از یک نویسنده
 - اختراعات با بیش از یک نامتعداد ثبت 

 - ي تحقیقاتی با بیش از یک مجريها طرحتعداد 

سرمایه
 

گذار
 ي

و 
تأمین
مال 

د یقات از تولیآموزش و تحقي ها هزینهسهم  ی
 یلناخالص داخ

 درصد 7 آموزش

 درصد 4 قاتیتحق

 درصد 50 قاتیتحقي ها هزینه تأمیندر  یردولتیسهم بخش غ

 - کشور یقاتیبه کل اعتبارات تحق فناوريعلم و  يها اولویتدر  یقاتیاعتبارات تحقکرد نهینسبت هز

 - یدانشگاه و یقاتیصنعت با مراکز تحق یمشاوره و پژوهش يحجم قراردادها

 - بخش صنعتي ها هزینهق وتوسعه از کل یتحقکرد  هزینهسهم 

 - بخش صنعتي ها هزینهاز کل  یو پژوهش عالی آموزش مؤسساتتوسعه صنعت در ق ویتحقکرد  هزینهسهم 

مشارکت بین
 

المللی
 

 - کشورهاي اسالمی ویژه بهتعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر 
 - المللی مشارکتی هاي بین پژوهش دتعدا

 - هاي علمی جدیدالتأسیس کشور براي نخستین بار در دنیا تعداد حوزه
 - المللی مدیریت مجامع بینتعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در 

 - المللی هاي معتبر بین ي علمی و راهبري همایشها کمیتهتعداد سخنرانان مدعو و اعضاي 
 2250 تعداد مقاالت بسیار پر استناد

 دانشگاه 5حداقل  درصد بهترین مراکز هستند 10جهانی جز  بندي رتبهو مراکز پژوهشی که در  ها دانشگاهتعداد 
 - جذب دانشجویان و متخصصان دیگر کشورهامیزان 

یآما
ش آموزش

 - مناطق مختلف کشور يازهایآن با نمتناسب  و ها رشتهع یتوز ی

 - ها دانشگاهمناطق مختلف به ي استعدادهاامکان ورود 

 - مناطق مختلف ياستعدادها يبرا یلیالت تکمیبه تحص یامکان دسترس

اثربخش
 ی

 درصد 4 فناورياز علم و  یناش ید ناخالص داخلیتولانه سرانه یدرصد رشد سال

 - فناوريتوسعه علم و  دلیل به يکاریزان بیدرصد کاهش م

 - ین رشد شاخص توسعه انسانازیم

 درصد 50ش از یب کشور ید ناخالص داخلیاز تول یداخل فناوريبر دانش و مبتنی  د محصوالت خدماتیسهم تول

 - کشور به درصد یرنفتیباال ازکل صادرات غ يها فناوريبر مبتنی  سهم صادرات

 - یو مهندس یصدور خدمات فن

 درصد 50 کشور يدیباال و متوسط از کل ارزش افزوده تول فناوريع با یصنا يدیسهم ارزش افزوده تول

  و فناوري امور مربوط به علم يگیر تصمیمزان مشارکت دانشمندان ومحققان کشوردر یم

                                                                                                                                               
نهـاد متـولی   ) 1-5(بخـش  ) ب(بـر اسـاس بنـد     ستاد راهبري اجـراي نقشـه جـامع علمـی کشـور      -1

 .اعتبارسنجی اختراعات و اکتشافات را معرفی خواهد نمود
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 کشور فناوريعلم و ي ها اولویت -سومفصل 

  ها اولویتاز  یبانیکرد پشتیو رو بندي اولویتاهداف  -3-1
 يکردهـا یب رویـ کشور در سند حاضر حاصل ترک فناوريعلم و ي ها اولویتاستخراج 

تحقـق   منظـور  بـه ن اسـاس و  یـ بـر ا . اسـت  نگـر  آیندهمرزشکن و ، ازمحورین، ت محوریمز
مـرتبط و نـوع    يهـا  فنـاوري بسته به وضع موجود علوم و آنها  از یبانینوع پشت، ها اولویت

، يفکـر هاي  یبانیاز پشت یعیف وسیمورد نظر در ط یفیک يو تحول و ارتقا یتوسعه کم
از  یبانیپشـت  يکردهایرو یبرخ. ر خواهد بودیمتغ یتیریو مد منابع انسانی، یقانون، یمال

  :از عبارتند يعلم و فنارو يها اولویت
انه و یسـال ي هـا  بودجـه و  سـاله  پـنج ي هـا  برنامهق یاز طر ها گذاري سرمایهت یهدا -
  ؛متمرکز یالت مالیو تسه ها ردیف
از در یـ نخبه و متخصص مورد ن يروهایو جذب ن تأمین يت نظام آموزش برایهدا -
 ؛دار اولویت يها حوزه
و  هـا  سیاسـت ب ین و تصـو یو تـدو تنظـیم  ، نـدها یجاد سـاختارها و فرا یاصالح و ا -

 ؛دار اولویتي ها حوزهدر ) انبریم( عیرشد سر يخاص برا یقیضوابط تشو
 کشور فناوريعلم و  يها اولویت -3-2

ازمند توجـه و  ین ها اولویتاز  یدر برخ یینان از رشد و شکوفایاز آنجا که حصول اطم
گر رشد و توسـعه  ید یکشور است و در برخ یتیریدر سطوح کالن مد یبانیت و پشتیهدا
، شـد  رمتمرکـز منـابع حاصـل خواهـد    یص غیو تخصـ  یانیـ مي هـا  مدیریت یبانیپشتبا 

نـاظر بـر    بنـدي  دسـته ن یا .اند شدهتنظیم  در سه سطح الف و ب و ج ترتیب به ها اولویت
  .ن استمسؤوالران و یو توجه مد یو انسان یاعم از مال، ص منابعیان تخصینحوه و م

  الفي ها اولویت
 -2يا هسـته  فنـاوري  -اطالعـات و ارتباطـات   فنـاوري  -هوافضـا  فنـاوري : 1فناوريدر 
  يهـا  فنـاوري  -یسـت یز فنـاوري  -نفـت و گـاز   يهـا  فنـاوري  -کـرو ینـانو و م  يها فناوري

                                                                                                                                               
 .گیرند ها قرار می ها در همان سطح از اولویت علوم مورد نیاز هر دسته ازفناوري -1
 از جمله شکافت و گداخت -2
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  ی؛نرم و فرهنگي ها فناوري -1یطیمح ستیز
اهـان  یگ -یمولکول یو پزشک يادیبنهاي  سلول -ماده چگال: يه و کاربردیدر علوم پا

 -يو کدگـذار  يرمزنگـار  -ریدپـذ یو تجد نو يها يانرژ -يل انرژیتبدافت و یباز -ییدارو
  ي؛و رفتار یعلوم شناخت

فقـه   -یکـالم اسـالم   -ثیمطالعـات قـرآن و حـد   : یو معارف اسـالم  علوم انسانیدر 
و  یتـ یعلـوم ترب  -یشناسـ  روان -حقوق -سیاسی علوم -شناسی جامعه -اقتصاد -یتخصص

فلسـفه   -یبر حکمـت اسـالم   یمضاف متکهاي  فلسفه -یاسالم یبر مبانمبتنی  تیریمد
، ت علـم یریو مـد  يگـذار  سیاسـت  -یاسـالم اي  و حرفه ياخالق کاربرد -ت و امامتیوال

  ؛در مقام زبان علم یزبان فارس -و فرهنگ فناوري
سـالمت بـا    يو ارتقـا  گیري پیشدانش  -و اقتصاد سالمت يگذار سیاست: در سالمت

سالم منطبق  یوه زندگیش يالگوها -یبار باال و معضالت بوم يداراي ها بیماريد بر یتأک
  ی؛ه بومیتغذ ياستفاده از الگوها -یاسالمي ها آموزهبا 

ـ یا یاسالم يهنرها -حکمت و فلسفه هنر: در هنر مـرتبط بـا انقـالب     يهنرهـا  -یران
د بـر  یـ بـا تأک  يمجـاز هـاي   رسـانه  -نمایلم و سـ یفـ  -اقتصاد هنر -ودفاع مقدس یاسالم

و  یسـنت  یقیموس -یرانیا -یاسالم يو شهرساز يمعمار -اي رایانههاي  يو باز ییانمایپو
ـ یا يهنـر  یطراح -یسیات و شعر و داستان نویادب -رانیا یبوم و لبـاس و   یاسـالم  یران

  .یرانیفرش ا
  ب يها اولویت

 -کیـ مکاترون -ییایمیشـ  يحسـگرها  -ست حسـگرها یز -کیفوتون -زریل: فناوريدر 
 -)مرهایپل( بسپارها -بیمواد نوترک -يزسا یکشت -م رساناهاین -کیو روبات يخودکارساز
و مقابله با زلزلـه   بینی پیش -یاکتشاف و استخراج مواد معدن -یر ژنیذخا يایحفظ و اح

  ؛رعاملیپدافند غ -لیو س
ک یـ زیف -کیـ اپت -کیوانفورماتیب -یستیز یمنیا -کیزیوفئژ: يه وکاربردیدر علوم پا

نجـوم و   -یمحاسـبات و پـردازش اطالعـات کوانتـوم     -يادیـ بـاال و ذرات بن هـاي   يانرژ
                                                                                                                                               

 -مـدیریت پسـماند   -هـوا  کاهش آلـودگی آب، خـاك و   -از جمله مدیریت و فناوري آب، خاك و هوا -1
 .مبارزه با خشکسالی و شوري -زدایی بیابان
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 -يفازهاي  ستمیمحاسبات نرم و س -یعلوم ژن -و شتابگرها یک اتمیزیف -شناسی هانیک
  ي؛توپولوژ
 -آن اي رشـته ن یو مطالعـات بـ   یاخـالق اسـالم  : یو معـارف اسـالم   علوم انسانیدر 
 -ییـ و مهـارت افزا  ینیکـارآفر  -يانتقـاد شناسـی   غرب -فلسفه -یعرفان اسالم -الهیات

 -یاسـالم  یبر مبانمبتنی  مطالعات زنان و خانواده -یران و انقالب اسالمیخ اسالم و ایتار
  ی؛اسیس يایجغراف -)رانیخ اسالم و ایکرد تاریبا رو( خ علمیتار

طـب   -ت اطالعـات و دانـش سـالمت   یریمد -بید و نو ترکیجد يداروها: در سالمت
 فناوري -یستیزهاي  فرآورده -یژن درمان -یو مولکول یسلول -یزات پزشکیتجه -یسنت
  ؛هیتغذ

 يهنرهـا  -هنـر  يهـا  حـوزه  یقیمطالعات تطب -هنر مدرن يمطالعات انتقاد: در هنر
هنـر و   اي رشـته  میـان مباحـث   -یشـ ینما يهنرها -یسیخوشنو -یع دستیو صنا یسنت

  .ید بر نگاه اسالمیعلوم با تاکاي  شاخه
  ج يها اولویت
مـواد   -يفلـز  ياژهـا یآل -یپزشک یمهندس -ها ستیکاتال -کیاپتوالکترون: يدر فنارو

ک و یـ تراف -حمـل و نقـل   یمنـ یا -یلـ یحمـل و نقـل ر   -ییایـ در يها سازه -یسیمغناط
 از يبـردار  بهـره هـا و   مراتع و جنگل يایاح -سبک و مقاوم یمصالح ساختمان -يشهرساز

  ی؛بوم يها فناوري -آنها
 -یبـات یات گسسـته و ترک یاضیر -یرخطیات غیاضیو ر جبر: يه و کاربردیعلوم پا در

سـت  یز -سـازي  نـه یکنترل و به -و احتمال یکینامیدهاي  ستمیس -و همساز یز تابعیآنال
مواد  -سبز یمیش -یمیوشیب -دهیچیپ يها ستمیک سیزیف -کیزیوفیب -پالسما -یاضیر
 یص مواد آلـ یو استحصال و تلخ يفرآور -یمهندسشناسی  نیک و زمیتکتون -یکونیلیس

 -ییایـ و علوم درشناسی  انوسیاق -یمیرات اقلییتغ -یطیست محیمخاطرات ز -یو معدن
تنـوع   از يبـردار  بهـره مناسب بـا  هاي  د ارقام وگونهیتول -یستیزغیر و یستیز يها شنفر

  ی؛ستیزشناسی  جامعه -اي منطقهکشت  يالگو سازي نهیبه -یستیز
 -ادیـ مقابله با انواع اعت -ینیه با علوم بالین علوم پایب اي رشته میانعلوم  :در سالمت

  .ییت غذایامن -ییغذا یمنیا
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  توسعه يبراملّی  اقداماتراهبردها و  - فصل چهارم
  در کشور فناوريعلم و 

  درکشور فناوريکالن توسعه علم و  يراهبردها -4-1
آنها  دن بهبخشی انسجامو  يعلم و فناو ياصالح ساختارها و نهادها -1راهبرد کالن 

  ؛کالن ریزي برنامهو  يگذار سیاستدر مراحل ، تیم و تربینظام تعل سازي و هماهنگ
جامعـه و   یاصـل  يهـا  گفتمـان از  یکیل آن به یتوجه به علم و تبد -2راهبرد کالن 

از  یاسالمي ها آموزه يبر مبنا فناوريد علم و یو تول ییشکوفا يبرا، مساعد يجاد فضایا
  ؛یاسیو س یاجتماع، یفرهنگهاي  همؤلف يکارگیر بهق و یق توسعه و تعمیطر

تر مـؤثر  ینقش يفایبه ا يو نوآور فناوريجهت دادن چرخه علم و  -3راهبرد کالن 
  ؛در اقتصاد

ت جامعه بر اخـالق و  یریمد يتنات دانش و ابیرینه کردن مدینهاد -4راهبرد کالن 
، یاجتماع، یاسیس، ياقتصاد، یعلم يدر نهادها یاسالم -یرانیاي الگوها براساس دانش
  ؛یتیامن -یو دفاع یفرهنگ

 ينـدها یع در فرایبـه علـم و تسـر    ینه کردن نگـرش اسـالم  ینهاد -5راهبرد کالن 
  ؛یو پژوهشآموزشی  يشدن نهادها یاسالم

ت اعـم از آمـوزش و پـرورش و    یم و تربینظام تعل يتحول و نوساز -6 راهبرد کالن
  ؛و تحقق اهداف کالن نقشه یت اسالمیم و تربیتعل یانطباق با مبان منظور به عالی آموزش

بـه سـمت حـل     يو نـوآور  فنـاوري ، پـژوهش ، آموزش دهی جهت -7راهبرد کالن 
 ين و نـوآور یش سـرزم یات کشور با توجه به آمـا ئو اقتضا یواقع يازهایمشکالت و رفع ن

  ؛یت علمیتحقق مرجع يدانش برا يدر مرزها
د بـر پـرورش   یـ بـا تأک  یه انسـان یسـرما  يت و توانمندسـاز یـ ترب -8راهبرد کـالن  

و  فنـاوري د علـم و  یـ نوآور و توانـا در تول ، ن و خودباور و خالقیو کارآفر یمتقي ها انسان
  ؛جامعه يازهایو ن یاسالمي ها ارزشبا متناسب  ينوآور

گـر  ید يبـا کشـورها   فناوريدر حوزه علم و  اثرگذارتعامل فعال و  -9راهبرد کالن 
  ؛منطقه و جهان اسالم يکشورها ویژه به
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بر مبتنی  و هنر علوم انسانی یفیو ک یکم يو ارتقا سازي متحول -10راهبرد کالن 
  ؛یمعارف اسالم

نقـش   يفـا یا يبـرا  يو نـوآور  فناوريبه چرخه علم و  دهی جهت -11 راهبرد کالن
  ؛و سالمت یتر درحوزه علوم پزشکمؤثر

نقـش   يفـا یا يبـرا  يو نـوآور  فناوريبه چرخه علم و  یده جهت -12کالن  راهبرد
  ؛یو مهندس یتر حوزه فنمؤثر

  .هیت آموزش و پژوهش درحوزه علوم پایق و تقویتوسعه و تعم -13راهبرد کالن 
کالن توسـعه علـم و    يبا راهبردهامتناسب ملّی  اقداماتراهبردها و  -4-2

  در کشور فناوري
 دن بـه بخشـی  انسـجام و  يعلم و فنـارو  ياصالح ساختارها و نهادها -1راهبرد کالن 

  کالن ریزي برنامهو  يگذار سیاستدر مراحل ، تیم و تربینظام تعل سازي و هماهنگآنها 
  ملّی يراهبردها

 يمختلف کشور بـرا ي ها بخشدر  ییو هم افزا یهماهنگ يو ارتقا يگذار سیاست - 1
  ؛فناوريکردن نقشه جامع علم و  ییاجرا

ي هـا  برنامـه  ویـژه  بـه ، کشـور  يو اقتصاد یتوسعه صنعت يها سیاستهمسوکردن  - 2
 ؛در کشور فناوريکالن توسعه علم و  يها سیاستبا ، توسعه ساله پنج

 ؛فناوريمرتبط با حوزه علم و  يت نهادهایت و مالکیرین حدود مدییتع - 3
 ؛فناوريعلم و ي ها حوزهدر  يت فکرینظام مالک یسامانده - 4
ن و مقررات نظام یو روزآمدکردن قوان سازي ساده، سازي کپارچهی، اصالح، يبازنگر - 5

 ؛کشور فناوريعلم و 
و ملّـی   يو نـوآور  فنـاوري ، علـم  یابیـ نظارت و ارز يندها و ساختارهایاصالح فرآ - 6

و  ياقتصـاد  يازهـا یدر چـارچوب ن  فنـاوري در حـوزه علـم و    یبوم ين استانداردهاییتع
 ؛کشور یاجتماع
 ؛فناوريتوسعه علم و  یمال تأمیننظام  یسامانده - 7
 ياداره واحـدها  يبرا یو فن یبر دانش علممبتنی  اي حرفه يها نظام یسازمانده - 8

و  يو پــژوهش محــور یــیگرا نــه کــردن فرهنــگ مهــارتیو نهاد یاجتمــاع -ياقتصــاد
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 ي؛و نوآور يدر نظام علم و فنارو ینیکارآفر
 یرسـم آموزشـی   ن دورهیدر بـ  ریـزي  برنامهو  يگذار سیاستدر  یجاد هماهنگیا - 9
م یتعلي ها فعالیتند یتداوم فرا منظور به عالی آموزشو اي  وحرفه یآموزش مهارت، یعموم
 ؛تیو ترب

ه و یــعلمي هــا حــوزه یعــال يمشــترك شــوار ریــزي برنامــهو  يگــذار سیاســت -10
تعامـل حـوزه و دانشـگاه در     يو ارتقـا  یسـامانده  منظـور  به یانقالب فرهنگ عالی شوراي

 ی؛اسالم يها آموزهد و توسعه علم در پرتو یتول
درکشـور و   یرسـم غیر و یت رسـم یـ م و تربیان نظـام تعلـ  یـ م یجاد هماهنگیا -11

 .آنها انیم يکاهش فاصله مرزها
 اقدامات ملّی

کـردن نقشـه جـامع     یـی اجرا، ییاجرا يگذار سیاست يساز وکار الزم برا یطراح - 1
  1مربوطههاي  یابیارز و نظارت وملّی  يها برنامهب و ابالغ یتصو، یعلم

ل یـ و تکم فنـاوري در علـم و   ربـط  ذي ين نهادهـا یو انسـجام بـ   یجاد هماهنگیا - 2
 ؛فناوريمرتبط با چرخه علم و  ينهادها
دولـت   يگر تصديوکاهش  فناوريدر نظام علم و  یردولتیبخش غ يتوانمندساز - 3

 ؛آن یت ابعاد نظارتیبا تقو زمان هم
علـم و   يو نهادهـا  مؤسساتاز  یبانیپشت ه در توسعه ویریش سهم وقف و خیافزا - 4

 ؛فناوري
 ؛هیدر قوه مجر فناوريدر حوزه علم و  يت فکریمالک اعتبارسنجیثبت و  - 5
ات و یبــه شــکا یدگیرســ يبـرا  فنــاوريعلــم و  یتخصصـ  یجـاد نهــاد دادرســ یا - 6

 ؛هقضاییدر قوه ها  یدادخواه
 ؛دار اولویتي ها حوزهدر ) یاثبات( یجاد نظام ثبت اختراع امتحانیا - 7
بان ثبـت اختـراع و اکتشـاف از جملـه دفـاتر      یل نظام پشتیم و تکمیاصالح و ترم - 8

ل یـ تحل یدفـاتر خصوصـ  ، ثبـت اختـراع و اکتشـاف    یحقـوق  گیري پیو تنظیم  یخصوص
 ؛فناوري رسانی اطالعو مراکز ، اختراع و اکتشاف

                                                                                                                                               
  .مربوط استملّی  مشخص کننده شماره راهبردملّی  شماره انتهاي هر اقدام -1
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و  یدر عرصـه مقـاالت علمـ    يت فکـر ین و مقررات مالکیقوان یت و ساماندهیتقو - 9
 ی؛و تخصص یفن يهاافزار نرمو ثبت اختراعات و  ها نامه پایانو  یکتب علم

و نظـارت   ریـزي  برنامـه ف یبا حفظ وظا فناورينظام استاندارد علم و  یسامانده -10
کـردن   یو بـوم  یردولتـ یبـا مشـارکت بخـش غ    یشـگاه یه خدمات آزمایدولت و ارا يبرا

و  یو مــدن یعلمــ يمشــارکت نهادهــاد بــا یــجد ين اســتانداردهایاســتانداردها و تــدو
 ؛بنیان دانش

 بندي رتبهجامع ي ها نظامو استقرار  یابینظارت و ارز ينظام کارآمد برا یطراح -11
ان ید بر حفظ حقـوق متقاضـ  یبا تأک يو نوآور فناوريو  یعلم يت نهادهایفین کیو تضم

 ؛و رونق بازار عرضه و تقاضا سازي و شفاف
و  عـالی  آمـوزش  مؤسسـات  یمـال  تـأمین ل نظام یو تسه ياسازیو پو یسامانده -12
 ؛مربوطه يت استانداردهایو رعا ها ارزشبا حفظ  یپژوهش
ن بـا  یادیـ و بن يراهبـرد ي هـا  پژوهشت از یش نقش و سهم دولت در حمایافزا -13

 ؛آنها جیاز نتا يبردار بهرهد بر یتاک
توسـعه   منظـور  به یمال يل سازوکارهایو تسه یکردن اعتبارات پژوهشمند هدف -14
 ؛تقاضا محوري ها پژوهش
، کمک، یاتیت مالیاز جمله معافمتنوع  یمال يها مشوقاستفاده از سازوکارها و  -15

نـوآور  ي ها بنگاهو  یت نقش بخش خصوصیتقو يبرااي  و تعرفه یگمرکي ها معافیت، وام
 ؛فناوريدر حوزه علم و 

منـابع   تـأمین بـه  آنهـا   و الزام یدولت يها شرکتو  ها دستگاهبودجه  یسامانده -16
 ؛نقشه جامعي ها شاخصدر جهت تحقق اهداف و  ها پژوهشاز یمورد ن
نظـام علـم و    یمـال  يهنگام منـابع نهادهـا   هب تأمینجاد و توسعه و یت از ایحما -17
توسـعه  ي هـا  صـندوق ، ریخطرپـذ  يگـذار  سرمایهي ها صندوقاز جمله ، يو نوآور فناوري
 ي؛و نوآور فناوريتوسعه ي ها بانکه و یسرما تأمین يها شرکت، فناوري
به آنها  ت از ورودیوحما بنیان دانش يها شرکتو  مؤسساتجاد بازار فرابورس یا -18

 ؛بازار بورس
 یمـال  تـأمین  ين نهادهـا یب یمالي ها فعالیت يو همکار یجاد شبکه هماهنگیا -19
 ؛فناوريعلم و 
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ق یـ در تحق یردولتیبخش غ يگذار سرمایهش یافزا يبرا یالت قانونیجاد تسهیا -20
 ی؛د ناخالص داخلیاز تول یردولتیبخش غ یسهم اعتبارات پژوهش يو توسعه و ارتقا

 و نهادها وها  رسانه يبرا یتیمشترك و متمرکز ترب ریزي برنامهو  يگذار سیاست -21
 .آموزش و پرورش یبا نظام رسم ییهمسو منظور بهت یبر تربمؤثر  مراکز

جامعـه و   یاصـل ي هـا  گفتمـان از  یکیل آن به یتوجه به علم و تبد -2 راهبرد کالن
ق یـ از طر یاسـالم ي هـا  آموزه يبر مبنا فناوريشکوفا و مولد علم و ، مساعد يجاد فضایا

  یاسیو س یاجتماع، یفرهنگهاي  همؤلف يکارگیر بهق و یتوسعه و تعم
  ملّی يراهبردها

ضـه قلمـداد کـردن آن و    یو فر يبـه مقولـه علـم و علـم آمـوز      ینـ یت نگاه دیتقو - 1
و  یت علمـ یـ در ترب) السـالم  علـیهم ( نیم و معصومیقرآن کر يها آموزهج یتروگسترش و 

  ؛م و تعلمیآداب تعل
ــع و تحق  - 2 ــه و تتب ــگ مطالع ــعه فرهن ــتوس ــتقو؛ قی ــت روحی ــشه ی ــر پرس و  يگ

و  یقـات یتحق يهـا  یافتهدر سطح عموم و استفاده از  العمر مادام يریادگیو  ییجو حقیقت
 ی؛و بهبود زندگ یتوسعه اجتماع يبرا یلعامصورت  به روزمره یدر زندگ یعلم

علم در جامعـه   ید بومیو تول يافزار نرمت جنبش یتقو يبرا یعموم سازي فرهنگ - 3
 ي؛و اقتصاد یاسیو س یدر ابعاد مختلف فرهنگ یعموم یعلم يها آگاهی يو ارتقا
، معلمــان یو اجتمــاع یت علمــیــو مرجعاي  ت حرفــهیمنزلــت و صــالح يارتقــا - 4

 ؛ان و فناورانگر پژوهش، استادان
و  یشــیآزاداند يهــا کرســیت از یــد علــم و فکــر بــا حمایــتول يگســترش فضــا - 5
 يریبـر جـدال احسـن و نقدپـذ    مبتنی  یتفکر و مناظرات علم يها کانونو  يپرداز نظریه

 ؛عالمانه
در  ينـان در عرصـه علـم و فنـارو    یسطح مشارکت دانشمندان و نقش آفر يارتقا - 6

و  یل اسـالم یاصـ ي هـا  ارزشج و احتـرام بـه   یو ترو قیو تعم یاجتماع هاي رسالت يفایا
 ی؛فرهنگ یر غنیاز ذخا يبردار بهرهو ي ا حرفهو اخالق  یرانیا

 .در کشور فناوريشبرد اهداف نظام علم و یپ يبراها  ت رسانهیاستفاده از ظرف - 7
 اقدامات ملّی

ج و یدر تـرو  یو فرهنگـ  یعلمـ ي هـا  پایگـاه  عنـوان  بهمساجد  تر فعالنقش  يفایا - 1
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  ؛انتشار علم در سطح عموم مردم
 منظـور  بـه د واژگـان مناسـب الزم   یـ عموم مـردم و تول  يزبان علم برا سازي ساده - 2
 ی؛در زندگ یعلم يدستآوردهانه کردن فرهنگ استفاده از علم و ینهاد

و  یعمـوم ي هـا  کتابخانـه ق گسـترش  یـ از طر یبه منـابع علمـ   یش دسترسیافزا - 3
ن منـابع همسـو بـا نظـام علـم و      ید و انتشار ایتولت از یدر مناطق مختلف و حما يمجاز

 ؛کشور يو نوآور فناوري
ن متـون  یت و تـدو یـ م و تربیتعلـ ي هـا  روشو خالقانه در  یفنون علم يکارگیر به - 4
ین تـر  پـایین از  یج تفکر خـالق علمـ  یترو منظور بهبخصوص در آموزش و پرورش  یدرس
 ؛نیسن

جلب نخبگان جامعه بـه   يبرا يو ماد يق اعتباریو تشو يمعنو يها انگیزهت یتقو - 5
 ؛فناوريو  یپژوهش، ياستاد، یمعلمهاي  سمت حرفه

فـراهم آوردن   منظور بهان گر پژوهشمعلمان و  یشتیو مع یحل مشکالت اجتماع - 6
 ی؛علم يها فعالیت يبستر الزم برا

اي  اخالق حرفه ج و نظارت بریترو، نیتدو ین متولییو تع ییاجرا سازوکار یطراح - 7
 ی؛و پژوهش یعلم يها محیطدر  يوابط رفتارضارها و یو مع

 يه تـالش بـرا  یـ و روح مـداري  و قـانون  یانضـباط اجتمـاع   تعهـد و  سازي نهینهاد - 8
 بـا مشـارکت معلمـان و    گـان آموخت دانـش گسترش عدالت و رفـاه و سـالمت جامعـه در    

 ؛استادان
بـا   فنـاوري و  یبه موضوعات علمملّی  رسانهي ها برنامهاز  یاختصاص بخش مهم - 9

 ؛زبان ساده و عامه فهم
 یبـا موضـوعات تخصصـ    یعمومهاي  در رسانه یمناظرات علم يو اجرا یطراح -10

و نقـد و   يپـرداز  نظریـه و  یشـ یآزاد اندي هـا  کرسـی ت از یو حما فناوريدر حوزه علم و 
 ؛مناظره
و  فنـاوري زان توجـه بـه علـم و    یـ م يبر مبنا یعمومهاي  ن رسانهیانتخاب برتر -11

 .آن يبر مبنا یت دولتیحما و ها جشنوارهز یص جوایتخص
تر مـؤثر نقـش   يفایبه ا يو نوآور فناوريجهت دادن چرخه علم و  -3کالن راهبرد 

  در اقتصاد
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  ملّی يراهبردها
 ییتوانـا  يو ارتقـا  ینیو فرهنـگ کـارآفر   بنیـان  دانشج فرهنگ کسب و کار یترو - 1

رش یجهـت پـذ   یجاد آمادگیجامه و ا يازهاید بر نیافراد با تأک یو مهارت فناوريو  یعلم
  ی؛شغلي ها مسؤولیت

ي هـا  بخـش در  وري بهـره  يو ارتقـا  يدر توانمندساز فناوريش نقش علم و یافزا - 2
 ی؛و عموم یو خدمات تخصص يدیو تول یصنعت
و  فنـاوري ند عرضه و تقاضا و انتقـال و انتشـار علـم و    یفرا يل و کارآمدسازیتسه - 3

 .و خدمات و محصوالت مربوطه فناوريدات یدر تول پذیري رقابت يها ساختریتوسعه ز
 اقدامات ملّی

ضـه بـودن کسـب و کـار     یقداست و فر درخصوص ینیدي ها آموزهج ین و تروییتب - 1
  ؛بنیان دانشمتقن و 

و  بنیـان  دانـش  يهـا  شـرکت و  یعلمـ ي هـا  انجمنتر مؤثر بندي رتبهو  یسامانده - 2
 ؛آنها ت از ارجاع کار بهیو حما یردولتیغ یپژوهش مؤسسات

، یشـرفته بـا مشـارکت بخـش خصوصـ     یپي هـا  مهـارت ت از توسعه آموزش یحما - 3
 ی؛الملل بین يش سهم کشور از بازارهایافزا منظور به

علـم و   سـازي  تجـاري د و یـ در تول ياقتصـاد ي هـا  بنگاه يگذار سرمایهت از یحما - 4
 ؛فناوري

 گیـري  بهـره و  دهـی  سامانو  ییشناسا يبرا ییاجراي ها زمانساو  ها دستگاهالزام  - 5
 ؛کشور فناوريو  یعلم يدستآوردهامناسب از 

بـه   دهـی  اولویـت ق یـ از طر ویـژه  بـه محصوالت نوآورانه  يبرا يت از بازارسازیحما - 6
 نـده یآ يازهـا یدر مـورد ن  رسانی اطالع، یدولت يدهایدر خر یمحصوالت و خدمات داخل

توسـعه   منظـور  بـه در مناطق آزاد  ینوآور داخل یعلم يها شرکتت از استقرار یوحماآنها 
 ؛صادرات

أخـذ پروانـه و    اعـم از  بنیـان  دانش يها شرکتت یو فعال اندازي راهل مراحل یتسه - 7
 ؛در شهرهاآنها  مه و رفع موانع استقراریب، امور واردات و صادرات، مجوز
ي هـا  حـوزه در  یتخصصـ  يجـاد فـن بازارهـا   یو ا یعموم يفن بازارها یسامانده - 8

 ؛کشور دار اولویت
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واسـط   يده تـا بـازار و نهادهـا   یـ بان ایخـدمات پشـت   ارایهجاد مراکز یت از ایحما - 9
 ؛فناوريعلم و  دار اولویتدر موضوعات  يو ادار یفن، یمال، یحقوق

و صـادرات و خـدمات پـس از فـروش محصـوالت فناورانـه        یابیـ کمک بـه بازار  -10
و  یصـادرات  يهـا  مشـوق ز و یت جـوا یو هـدا  یق سـامانده یاز طر بنیان دانش يها شرکت

واسـط   يهـا  شـرکت و توسـعه   یابیـ بازار يبـرا  یغـات یتبل يکارها و سازجاد یت از ایحما
 ی؛بانیو پشت یبازرگان
فـروش   يبـرا  هـا  پژوهشـگاه و  ها دانشگاه یقیو تشو یحقوق يسازوکارهان یتدو -11

جـاد  یا ت ازیـ ر حمایو محققان نظ ها پژوهشگاه، ها دانشگاه يجاد انتفاع برایوا دستآوردها
 ی؛و پژوهش عالی آموزش مؤسسات یبا مشارکت سهام بنیان دانش يها شرکت
د بـر مشـارکت   یـ بـا تأک  فناوريعلم و  يها پاركت از توسعه مراکز رشد و یحما -12

 ی؛بخش خصوص
ــاتیتحقي هــا بخــشاز تعامــل  یبانیپشــت -13 ــاز طر یو صــنعت یق ــق حمای ت از ی

 سـازي  تجـاري جاد و گسترش مراکـز انتقـال و   یا، یمل فناوريق و ینهاد تحق يگیر شکل
معتبـر   مؤسسـات ) سسـان یل( تحت مجوز فناوريافت خدمات و محصوالت یو در فناوري
 ؛داخل

بـزرگ کشـور بـه انتقـال و      اي توسـعه ي هـا  طـرح از اعتبارات  یاختصاص بخش -14
 يدسـاز نتو مس فنـاوري وسـت  ین پیبه تدو ها طرحن یت ایریو الزام مد فناوري يریادگی

ن یـ جـاد بانـک اطالعـات ا   یا ق و توسعه ویتحق يت واحدهایبا محور یانتقال يها فناوري
 .ها فناوري

ت جامعه بر اخـالق و  یریمد يانتت دانش و ابیرینه کردن مدینهاد -4 راهبرد کالن
، یاجتماع، یاسیس، ياقتصاد، یعلم يدر نهادها یاسالم -یرانیا يالگوها براساس دانش
  یتیامن -یو دفاع یفرهنگ

  ملّی يراهبردها
  ؛مختلفي ها دستگاهت دانش و اطالعات در نهادها و یریند مدیفرا سازي ادهیپ - 1
د و انتشـار و کـاربرد و توسـعه    یـ ان تولیـ ن سـه جر یارتباط مستمر و هم افزا در ب - 2

 ؛ده به محصولیل ایند تبدیت فرایدانش و تقو
کـالن کشـور و    يگیـر  تصـمیم ل مشارکت دانشمندان در نظام یو تسه یسامانده - 3
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 ؛يگیر تصمیمو نظارت در سطوح مختلف  یابیفرهنگ پژوهش و ارز سازي نهینهاد
ت ینقش مرجع يفایا منظور به یعلمهاي  تیو جمع ها انجمنت یو تقو یسامانده - 4

 ؛فناوريج و انتشار علم و یو توسعه و ترو ها سازي میمشارکت در تصم يو ارتقا یعلم
 یمعتبر داخل یها و مجامع علم و نشست یعلمي ها همایش یو کم یفیک يارتقا - 5
 ی؛ت علمیبه تحقق مرجع دستیابیکرد یبا رو
 .بازار يازهایو ن يو نوآور فناوريعلم و  ينگار ندهیش و آیرصد و پا - 6

 اقدامات ملّی
به دانـش   یل دانش ضمنیتبد يت سازوکارهایت دانش و تقویریاستقرار نظام مد - 1

اطالعـات و   فنـاوري  يهـا  سـاخت ریت زیـ بـا تقو  ویـژه  بهآنها  ح و انتشار و استفاده ازیصر
  ؛ارتباطات

ش یافـزا  منظـور  بـه  فنـاوري و  یقـات یتحقهـاي   جاد و توسـعه شـبکه  یت از ایحما - 2
 ؛ل انتقال و انتشار دانشیتعامالت و تسه

ت یـ مأمورکشـور بـا    فنـاوري  یبـه نظـام اطالعـات علمـ     بخشـی  انسجامت و یتقو - 3
ي هـا  بانـک جـاد  یو سـنجش و ا  يداور، ثبـت ، دیـ تول يندهایو اصلح فرآ ياستانداردساز

، مقـاالت ، فنـاوري و  یپژوهشـ ي هـا  طـرح ، ها نامه پایان، ها رساله يکپارچه برای یاطالعات
 ؛انگر پژوهشاکتشافات  و اختراعات و یمجالت و کتب علم

علـوم جهـان    ياسـتناد گـاه  یت پایـ و تقو یانتشارات علمـ  یو سامانده بندي رتبه - 4
 ؛)ISC( اسالم
و  هـا  ریـزي  برنامـه و  ها يگذار سیاست ساختن مند بهره يالزم برا سازوکار یطراح - 5

از جملـه   یشده درمراجع معتبر علمـ  تأییدي ها پژوهشکالن کشور از  يها يگیر تصمیم
 ؛مرتبط یعلمي ها انجمنتفکر و ي ها کانونو  مؤسساتو ها  فرهنگستان

در ملّـی   فنـاوري و  یقـات یو تحق یمطالعـات ي هـا  طـرح  ياصالح مقـررات واگـذار   - 6
 ی؛داخل فناوريو  یپژوهش مؤسساتبه  دادن اولویت يراستا
 در یزان اثربخشـ یـ م، یملـ ي هـا  ریـزي  برنامـه زان مشـارکت در  یبه م دهی اولویت - 7

در حـوزه علـم و    یجـ یتروي هـا  برنامـه ت یـ فیت و کیش کمیو افزا، فناوريتوسعه علم و 
 ی؛مردمهاي  تیو جمع ها انجمن بندي رتبهو  یابیارزي ها شاخصدر  فناوري

 یعلمـ هـاي   تیو جمع ها انجمنتوسط  یتخصصي ها همایش يت از برگزاریحما - 8
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 ؛آنها به یو تخصص یات علمینشر يل واگذاریو تسه دار اولویت يها حوزهدر  ویژه به
ــ يهــا همــایشق حضــور و مشــارکت دانشــمندان در یل و تشــویتســه - 9 و  یداخل
 ؛دار اولویتي ها حوزهدر یالملل بین

بـا مشــارکت   دار اولویـت ي هـا  حـوزه در  فنــاوريرصـد علـم و    يجـاد نهادهـا  یا -10
 .یردولتیغ مؤسسات و یو مراکز دانشگاه یعلمي ها انجمن

 ينـدها یع در فرایبـه علـم و تسـر    ینه کردن نگـرش اسـالم  ینهاد -5راهبرد کالن 
  .یو پژوهشآموزشی  يشدن نهادها یاسالم

  راهبردهاي ملّی
  ی؛و متون آموزش ها برنامهدر  ینگرش اسالم سازي نهینهاد - 1
 ؛ر علومیو سا ینیدانشمندان علوم د يتعامل فکر يتوسعه فضا - 2
ت نگـرش  یتقو منظور به یو دانشگاه يحوزو یعلم يو سازنده نهادهامؤثر  تعامل - 3
 ی؛ن اسالمیتمدن نو يبه علم و بازساز یاسالم
عرصـه علـم و    يدر فعاالن و نهادها یو اعتقاد و رفتار اسالم یسطح آگاه يارتقا - 4

 .یو پژوهشآموزشی  مؤسساتشدن نمادها در  یو اسالم فناوري
 اقدامات ملّی

و نگـرش   یو ارزشـ  ينظـر  یمبان براساسآموزشی  يو محتواها ها برنامه يبازنگر - 1
  ی؛اسالم
ن ارتبـاط  ییتب يبراآموزشی  يها برنامهن ید محتوا و تدویت از پژوهش و تولیحما - 2

 ي؛دیو نگرش توح ینیدي ها آموزهد با یو علوم جد یعیعلوم طب
ل یـ از قب یراسـالم یغي هـا  نگرش ییشناسا يو مطالعات برا ها پژوهشت از یحما - 3
 ی؛اسالمي ها آموزه براساسآنها  و اصالحآموزشی  در متون یستیو سکوالر یستیاومان

دانشـمندان   یو معرفـ  یدر دوره تمدن اسالم یاضیو ر یعیخ علوم طبین تاریتدو - 4
 ؛مربوطهي ها رشتهمسلمان و آثار آنان در 

و آمـوزش و پـرورش در    هـا  دانشـگاه ه و یعلمي ها حوزه مند نظام يهمکار يارتقا - 5
ت یـ و تقو ینـ یم دیق تعالیتعم منظور به یکتب درس تألیفو آموزشی  ریزي برنامهند یفرا

 ی؛تیابعاد ترب
علـوم  ان دانشـمندان  یـ مشترك مهاي  یشیو هم اندها  نشست يت از برگزاریحما - 6
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حوزه علم  يها چالش یبررس يبرا ینیبا دانشمندان علوم د یعیه و طبیو علوم پا انسانی
 ؛نیو د

ي هـا  حـوزه در  ینـ ید یقـات یتحق مؤسسـات دانشـمندان و   سازي ت از شبکهیحما - 7
 ؛علوم انسانیمختلف دانش خصوصا 

ن یـ دي هـا  حـوزه گرا در تیمأمور اي رشتهن یب يها پژوهشکده تأسیست از یحما - 8
 ؛وعلم با حضور محققان حوزه و دانشگاه

، ن حــوزه در دانشــگاه و بــالعکسیمدرســ منــد نظــامت از حضــور مــؤثر و یــحما - 9
 ي؛ت تعامالت فکریگر و تقویکدیات یاستفاده از تجربمنظور به

سـطح دانـش و معرفـت     يارتقـا  منظور به مند هدف یجیتروي ها برنامه یطراح -10
مطـابق بـا    فنـاوري و فرهنگ عفاف در فعاالن عرصـه علـم و    یو اجتماع یاسیو س ینید

 ؛ق و تجارب آنانیو عال یبا رشته تخصصمتناسب  و یانقالب اسالمي ها ارزش
 هیـأت  ياعضا یپژوهش وآموزشی  يها فعالیت ساختنتوأم  يجاد سازوکار برایا -11

 ی؛و پژوهش عالی آموزشآنان در مراکز  یو اخالق یتیبا نقش ترب یعلم
 یو فرهنگـ  یاسـ یسي هـا  فعالیـت  ين ضوابط مناسب برایکردن و تدو مند نظام -12
 ی؛نیشه دیمعرفت و اند يارتقا منظور به یعلم هیأت يان و اعضایدانشجو
نهادها و  يکالبد يفضاها یدر طراحملّی  و یاسالمي  معماري ها ویژگیت یرعا -13

 .یو پژوهشآموزشی  مؤسسات
ت اعـم از آمـوزش و پـرورش و    یم و تربینظام تعل ينوساز تحول و -6راهبرد کالن 

  و تحقق اهداف کالن نقشه یت اسالمیم و تربیتعل یانطباق با مبان منظور به عالی آموزش
  راهبردهاي ملّی

 عـالی  آمـوزش دولت در کرد  هزینهو  يگذار سرمایهو  یت مالیحما يسازمند هدف - 1
  ؛قانون اساسی ام سیت اصل یبا رعا ییگو پاسخو  يش کارآمدیافزا يدر راستا

در  اعتبارسـنجی و نظارت و  يگذار سیاستدر  یکپارچگیت یو تقو بخشی انسجام - 2
 ؛کشور عالی آموزشنظام 
علـم و   دار اولویتي ها حوزهبا متناسب  کشور عالی آموزشگسترش  يالگو یطراح - 3

مبتنـی   نالتحصیال فارغجامعه و اشتغال  يازهایو ن یمیاوضاع اقل، مؤسساتنوع ، فناوري
 ؛کشور یبر نقشه جامع علم
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م و یدر چـارچوب نظـام تعلـ    یو پژوهش یعالآموزشی  مؤسسات وري بهره يارتقا - 4
 ی؛ت اسالمیترب

 ؛به آموزش یهمگان یش دسترسیافزا - 5
 ؛نظام آموزش و پرورش یه مالیت بنیو تقو وري بهره يارتقا - 6
م و یو تعلـ  بینـی  جهان براساس آموزشی يو محتواها ها روشو  ها نگرشتحول در  - 7

و خالق و جسـتجوگر در   یت تفکر منطقیو تقو ها توانایی يارتقا منظور به یت اسالمیترب
 یو خـانوادگ  يفردي ها زمینهدر  یاسالمي ها آموزهان منطبق با یان و دانشجوآموز دانش

 ی؛و اجتماع
و اي  و حرفـه  یت علمـ یصـالح  يو ارتقـا  منـابع انسـانی  ت یریباال بردن توان مـد  - 8

 ؛معلمان یشتیو سطح مع یمنزلت اجتماع
 ؛آنها يکارآمد يارتقا منظور بهت مدارس یریت سازوکار مدیاصالح و تقو - 9

 .تیم و تربیده در تعلاگاه خانوینقش و جا يارتقا -10
 اقدامات ملّی

 عـالی  آمـوزش دولـت در   يگـذار  سـرمایه  منـد  هدف ین طرح جامع ساماندهیتدو - 1
 يو ارتقا یعالآموزشی  مؤسساتدر  یلیتمام شده تحصي ها هزینه سازي شفاف منظور به

  ؛آنها يکارآمد
منـابع  ، يت امور اداریریدر مد یو پژوهش عالی آموزش مؤسساتش استقالل یافزا - 2

 يامنـا ي ها هیأت يپذیر مسؤولیتارات و یش اختیق افزایاز طر ها هزینهدرآمدها و ، یمال
 ؛آنان

نظـام   يارتقـا  منظـور  بـه ان مسـتعد  یدانشجو یلیتحص) بورس( ت نظام راتبهیتقو - 3
 ؛کشور عالی آموزش

ي هـا  مأموریـت ازهـا و  ین يبه سـو  یو پژوهشآموزشی  يها بودجهت منابع و یهدا - 4
 ی؛مل

بـا   یاسـالم  یمبـان  براساس یو پژوهشآموزشی  ریزي برنامهن نظام یاصالح و تدو - 5
 ؛در کشور یمتقاض يه و نهادهاعجام یواقع يازهایتوجه به ن

 یهمـاهنگ  منظور به کشور عالی آموزشرش دانشجو در یاستقرار نظام سنجش و پذ - 6
 ؛اجرا و نظارت و يگذار سیاستدر سطوح  بخشی انسجامو 
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ن گسـترش  یو همچنـ  یردولتـ یو غ یعمـوم  يت از مشارکت مردم و نهادهایحما - 7
 ؛دولت یو نظارت يگذار سیاست يبا حفظ کارکردها عالی آموزشفرهنگ وقف در حوزه 

تعامـل فعـال بـا     يو برقـرار  عـالی  آمـوزش در  ینیتوسعه فرهنگ پژوهش وکارآفر - 8
 ی؛آموزشي ها ریزي برنامهدر  یو اجتماع ياقتصادي ها بنگاهنهادها و 

ت در نظـام  یـ فین کیو تضـم  اعتبارسـنجی و  یابیت ارزشـ یریمـد ملّی  جاد نهادیا - 9
 ی؛انقالب فرهنگ عالی شورايتحت نظر  عالی آموزش
، هـا  دانشـگاه کشـور در   یو پژوهشآموزشی  يها سیاستت نظارت و اعمال یتقو -10

 ی؛ردولتیغي ها دانشگاهخصوصا 
ن حـوزه و  یمشـترك بـ  ي ها قطباز جمله  یعلمي ها قطبو توسعه  یسامانده -11
 ؛دار اولویتي ها حوزهت گرا در یمأمورژه و یو یعلمي ها فعالیتانجام  منظور به، دانشگاه
ت یـ ممتـاز و تقو  یقاتیو تحق یاز مراکز دانشگاه یبه برخژه یت ویمأمور ياعطا -12

ممتـاز در  ي هـا  رتبـه دانـش و احـراز    يگسـترش مرزهـا   منظـور  به يپسادکتري ها دوره
 ی؛جهان بندي رتبه

الت یتحصـ ي هـا  دورهشـتر در  یبرتر کشور بـه اهتمـام ب  ي ها دانشگاه دهی جهت -13
 ی؛لیتکم

ت یـ ظرفتنظـیم   و یاجتمـاع  اقتضـائات و  یطـ یمحي هـا  ظرفیـت  دایمـی رصد  -14
 يازهـا یو نآنهـا   یبا رتبـه علمـ  متناسب  یمختلف علم يها حوزهدر مقاطع و  ها دانشگاه
 ؛نیش سرزمیات آماظاصول و مالح براساسنده یحال و آ
بـا اصـالح سـازوکار     ینقش مناسب زن و مرد در خانواده و جامعه اسالم يارتقا -15

 ؛انیدانشجو یلیت تحصیجذب و هدا
با لحاظ نمـودن اصـول تمرکـز     یو پژوهشآموزشی  مؤسساتص منابع به یتخص -16

 ؛از هر منطقه کشوریدرموضوعات مورد ن ییگراتیمأمورو  ییزدا
بر اهـداف و  مبتنی  یردولتیغآموزشی  و توسعه مؤسسات يگیر شکلت از یحما -17
 ؛کشور ینقشه جامع علمي ها ارزش

مؤسسـات  ي هـا  فعالیتتوسعه رقابت سالم در  يبرا یزشیانگ يجاد سازوکارهایا -18
 ی؛و پژوهش عالی آموزش
 ؛محورکردن پژوهش مسالهج پژوهش محور کردن آموزش و یترو -19
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 ؛عالی آموزشدر آموزشی  دیجدي ها روشو  ها فناوري يکارگیر بهت از یحما -20
 یفیضوابط ک براساسان گر پژوهشو  یعلم هیأت ياعضا يف نظام ارتقایبازتعر -21

 ؛کشور یعلمنقشه جامع ي ها ارزشو اهداف و 
 هیـأت  يجـذب اعضـا   يمناسب برا یزشیانگ يو استفاده از سازوکارها یطراح -22

 ؛متعهد و نخبه یعلم
جـاد نظــام  یو ا یدولتـ غیر یپژوهشـ  مؤسســاتت یـ ل اخـذ مجـوز و فعال  یتسـه  -23

 ؛آنها انگر پژوهش یعلم يو ارتقا بندي رتبه
 هـا  دانشگاهدر  یعلم هیأت ياعضا وقت تمامحضور  يجاد سازوکار مناسب برایا -24

 ي؛د بر شاگرد پروریاستاد و دانشجو در خارج از کالس با تاک یش تعامالت علمیو افزا
اطالعـات و ارتباطـات    فنـاوري  يها ساختریک و زیتوسعه نظام آموزش الکترون -25

 ؛و آموزش و پرورش عالی آموزشدر حوزه 
 ؛کردن آن یاتیاز بودجه دولت و عمل یش سهم آموزش دوره عمومیافزا -26
ــتقو -27 ــوم ی ــارکت عم ــظ کارکردهــا     یت مش ــا حف ــرورش ب  يدر آمــوزش و پ

ت از یـ حما، یدولتـ غیر مـدارس  تأسـیس ل یق تسهینظام از طر یو نظارت يگذار سیاست
 ؛ت از گسترش مدارس موفقین وحمایرین و خیق واقفیتشو، یآموزشي ها فعالیت
 زاتیـ از محتـوا و تجه  یبانید و پشـت یـ تول يبـرا  یردولتـ یغ يت از نهادهایحما -28

 ی؛و کمک آموزشآموزشی 
 منظــور بــهآمــوزش و پــرورش  مؤسســاتمــدارس و  بنــدي رتبــهجــاد نظــام یا -29
 ؛رقابتي ها انگیزهت یت و تقویفیک يعملکرد و ارتقا سازي شفاف

و  یت رسـم یـ م و تربیت در تعلـ یفین کیو تضم یابیجاد نظام سنجش و ارزشیا -30
 ؛کشور یعموم

ان و معلمـان و عملکـرد   آمـوز  دانـش  يهـا  توانمنديسنجش  يسازوکارهاجاد یا -31
 ی؛آموزش يمستقل از مؤسسات مجر، مدارس
آمـوزش و   يایـ وسـته و پو یپ ییگـو  پاسـخ  منظور به یطیط محیشرا دایمیرصد  -32

 ؛نده جامعهیحال و آ يازهایپرورش به ن
، یاجتمـاع ، یخـانوادگ ، ینـ یون دؤان در شـ آمـوز  دانـش  يت و توانمندسازیترب -33

 یمختلف زندگي ها عرصهورود به  يبرا فناوريو  یعلم، اي حرفه، يهنر، یو بدن یستیز
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 ؛عالی آموزشبه سمت  یمحض دوره آموزش عموم يگیر جهتز از یو جامعه و پره
ق یـ تعم منظـور  بـه  یو پرورشـ آموزشـی   يهـا  روشد محتوا و یو بازتول يبازنگر -34

در  یانقــالب اســالمي هــا ارزشو اعتقــاد و التــزام بــه  ینــیات دیــو ح یت اســالمیــترب
 ی؛آنان با فرهنگ و تمدن اسالم ییان و آشنایان و دانشجوآموز دانش

 هـا  مهـارت و ها  بینش با تمرکز بر اصالحآموزشی  يها روشدر محتوا و  يبازنگر -35
 يسـاز مند عالقـه ، یه علمـ یـ م پایانتقـال مفـاه   منظـور  بهاطالعات و دانش  ارایهدر کنار 

 ؛شانیا يو توانمندساز يه خودباوریجاد روحیا، ان به علمآموز دانش
ت یـ م و تربیدر نظـام تعلـ   یش دبستانیو آموزش پها  گاه مهد کودكیجا يارتقا -36

 ي؛ه جستجوگریالزم و روحي ها مهارت ها خالقیترشد  منظور به
و  یو مهـارت  يو هنـر  یعلمـ ي هـا  خالقیـت رشـد   يالزم برا يجاد سازوکارهایا -37

 ؛انآموز دانشدر  يه جستجوگریو روح یو عقالن یت تفکر منطقیترب
و  يگـذار  سیاسـت ق تمرکـز در  یـ از طر یمهـارت ي ها آموزشت از یت وحمایتقو -38

 ی؛ردولتیغي ها بخشت مشارکت ینظارت به همراه تقو
) يهـا  وبـالگ ( هاي و وب نوشته) ها تیسا( ها وبگاه، اتینشر، ها کتاب دهی جهت -39

ن شـده در  یـی و اهـداف تع  یت اسـالم یم و تربیتعل يدر راستاآموزشی  و کمکآموزشی 
 ؛نظام آموزش و پرورش

در نظـام آمـوزش و    یو معـارف اسـالم   علـوم انسـانی  ي هـا  رشتهگاه یت جایتقو -40
 یفـ یک يق ارتقـا یـ از طر هـا  حوزهن یل در اینخبگان به سمت تحص دهی جهتپرورش و 
 ی؛آموزشي ها شیوهمحتوا و 
و  ینـ یدآموزشـی   يها روشو اصالح  یقرآني ها آموزشت یش جذابیارتقا و افزا -41

 ی؛عرب
و  یدر آمـوزش عمـوم   یلیت تحصـ یو مشـاوره و هـدا   یابیت نظام استعدادیتقو -42
سـته  یتحقق نقـش شا  منظور به یو پژوهشآموزشی  يها روشد محتوا و یو بازتول يبازنگر

 ی؛زن و مرد در جامعه اسالم
 ؛محله ینیت دیدر تربآنها  نقش يارتقا منظور بهت تعامل مسجد و مدرسه یتقو -43
 ها؛ مشاغل و حرفه بندي طبقه منظور بهمعلمان اي  ت حرفهیاستقرار نظام صالح -44
و  يپـذیر  مسؤولیت يبرا ییکارها و ساز یو طراح يسته ساالریاستقرار نظام شا -45
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 ؛آموزش و پرورش يها مدیریتدر  ییگو پاسخ
حرفـه   يمتعهد و متخصص برا نیروي انسانینش و جذب یگز يبرا ریزي برنامه -46

 ؛آنها نش و مهارت و دانشیمستمر سطح ب يو ارتقا یمعلم
 ؛ت معلمیو استقرار نظام جامع ترب یطراح -47
معلمـان و   یو عملـ  یعلمي ها تواناییو  یو شأن اجتماع یشتیسطح مع يارتقا -48

از ساعات موظف معلمان  یس و اختصاص بخشیتمرکز بر تدر يالزم برا سازوکار یطراح
 ؛به پژوهش و مطالعه

و  هـا  برنامـه ت مدرسـه در چـارچوب   یریمـد  يهـا  مسؤولیتت و ااریش اختیافزا -49
 ؛شرمستمر آموزش و پرو یابیارزش

 ؛ها خانوادهان با مدرسه و آموزش آموز دانش يایاول يش همکاریافزا -50
 .یو آموزش یتیترب يان خانواده و نهادهاین برنامه جامع مشارکت میتدو -51

بـه سـمت حـل     يو نـوآور  فنـاوري ، پـژوهش ، آموزش دهی جهت -7راهبرد کالن 
 ين و نـوآور یش سـرزم یکشور با توجه به آمـا  اقتضائاتو  یواقع يازهایمشکالت و رفع ن

  یت علمیتحقق مرجع يدانش برا يدر مرزها
  راهبردهاي ملّی

  ؛ت پژوهش در کشوریرینظام مد یسامانده - 1
 تـأمین ه یـ بر پا فناوريا در حوزه علم و یمستمر و پو ریزي برنامهو  يگذار سیاست - 2

 کشور یت علمیبه مرجع دستیابیو  یجامعه و تحوالت جهان يازهاین
بـا   یتـ یو امن یدفـاع ي هـا  فنـاوري در حوزه علوم و  ریزي برنامهو  يگذار سیاست - 3

 ی؛ت ملیامن عالی شورايمصوب  يها سیاستت یرعا
و  هـا  سیاسـت بـا  متناسـب  ، زاتیامکانات و تجه، رساختیز سازي توسعه و متوازن - 4

 ي؛و نوآور فناوريشرفت علم و یپ يراهبردها
 ؛کشور يو نوآور فناوريدر نظام علم و  وري بهرهي ها شاخصسطح  يارتقا - 5
 .یت مجالت و انتشارات علمیفیک يارتقا منظور به یعلم يداور یسامانده - 6

 اقدامات ملّی
آنهـا   مناسـب  یالتیگاه تشکین جاییو تع یپژوهش مؤسسات بندي دستهو  یابیارز - 1

  ؛آنها تیمأمور سازي شفاف، ییو اجرا یصنعت، یعلمي ها دستگاه، ها وزارتخانهن یب
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کـرد تمرکـز   یبا رو ییاجراي ها دستگاهوابسته به  یمراکز پژوهش يکارآمد يارتقا - 2
 یپژوهشـ  يهـا  فعالیـت ل انجام یمربوطه و تقلي ها دستگاه يازهایو رفع ن مسایلبر حل 

 ی؛و دانشگاه یر مراکز پژوهشیقابل اجرا در سا
ي ها دستگاهوابسته به  یمحققان مراکز پژوهش يخاص ارتقا يسازوکارها یطراح - 3

 ي؛و کاربرد اي توسعهقات یق تحقیتشو يبرا اجرایی
درحـوزه   فنـاوري علـم و   يه اسناد تحول راهبـرد یبه ته ییاجراي ها دستگاهالزام  - 4

 ؛مربوطه
و  فنـاوري علـم و   دار اولویـت  يهـا  حـوزه در فنـاوري ت آموزش و پـژوهش و  یتقو - 5

 ؛آنها یو عموم یت منابع و اعتبارات دولتیهدا
 ؛اي رشته میاني ها فناوريت از توسعه علوم و یحما - 6
مراکـز   بنـدي  رتبـه ي هـا  شـاخص جامعـه در   يازهـا یزان رفـع ن یـ لحاظ نمودن م - 7
 ؛وراناان و فنگر پژوهش یزشیو نظام انگ یو دانشگاه یقاتیتحق

 يازهـا یحفظ استقالل کشور و رفـع ن  يکه برا فناوريعلم و ي ها حوزهت از یحما - 8
 ؛اند ضرورياشتغال و ازدواج ، مسکن، غذا، سالمت، ه جامعه شامل فرهنگیاول

ت یـ تحقـق مرجع  يممتاز در راسـتا  یقاتیو تحق یژه از مراکز دانشگاهیت ویحما - 9
 ی؛علم

صـاحبان  ي ها قابلیتو  ییجامعه از توانا گیري بهره يسازوکارهات یتوسعه و تقو -10
 ؛مهارت و خبرگان بدون مدرك

در  یو پژوهشـ آموزشـی   مؤسسـات و هـا   فرهنگستانگاه و رسالت یف جایبازتعر -11
 ي؛پرداز نظریهدانش و  يشنهادات در توسعه مرزهایپ ارایهکشور و  یان علمیل جریتحل

درحـوزه علـوم و    بنـدي  اولویـت و  یـی اجرا ریـزي  برنامـه  يبـرا  یجاد هماهنگیا -12
ت یـ و رعا( ربـط  ذيي هـا  دسـتگاه نـدگان  یبـا حضـور نما   یتـ یو امن یدفـاع ي ها فناوري
 ؛)یت ملیامن عالی شورايمصوب  يها سیاست
 ی؛تیو امن یدر حوزه دفاع فناوريشرفت علم و یپ ين اسناد و الگوهایتدو -13
در  یو مراکـز خـدمات تخصصـ   ملّـی   يهـا  آزمایشـگاه جاد و توسعه یت از ایحما -14

 ؛دار اولویتي ها حوزه
ي هـا  حـوزه در  یتخصصـ  یشـگاه یآزماهـاي   جـاد و توسـعه شـبکه   یت از ایحما -15
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 ؛مشارکت داوطلبانه در شبکه يمناسب برا یزشیانگ يسازوکارها یو طراح دار اولویت
 ؛آنها شیو پا ينظام علم و فنارو وري بهرهسنجش ي ها شاخصن یتدو -16
و  فنـاوري علـم و   يعملکـرد در نهادهـا   يو ارتقـا  یتعـال ملّی  زیت از جوایحما -17

 ي؛نوآور
ت یـ فیک يارتقا منظور به يو ماد ياعتبار، يمعنو، یزشیانگ يت سازوکارهایتقو -18

 ی؛علم يدارو
ي هـا  شـیوه و آمـوزش   يداوران و استانداردسـاز  بنـدي  رتبـه  يجاد سازوکارهایا -19

 .یعلم يدارو
د بـر پـرورش   یـ بـا تأک  یه انسـان یسـرما  يت و توانمندسـاز یـ ترب -8راهبرد کـالن  

و  فنـاوري د علـم و  ین و خودباور و خالق و نوآور و توانا در تولیو کارآفر یمتقي ها انسان
  جامعه يازهایو ن یاسالمي ها ارزشبا متناسب  ينوآور

  راهبردهاي ملّی
  ؛کشور یلیت تحصیو هدا یابیو استعداد هنظام مشاور يارتقا - 1
رشـد و توسـعه   ي هـا  برنامهتحقق  منظور بهنظام  نیروي انسانیب یبهبود هرم ترک - 2

 ی؛و پژوهشآموزشی  ينهادها
 ؛فناوريعلم و  یتیریمدهاي  گاهیانتصاب افراد در جا يبرا يسته ساالریشا يارتقا - 3
 هیـأت  ياعضـا ، انگـر  پـژوهش ن یدر بـ  یقـات یو تحق یعلمـ ي ها همکاري يارتقا - 4

 ؛فناوريمختلف علم و ي ها عرصهان و طالب در یدانشجو، یعلم
 هیـأت  ياعـم از اعضـا   یو پژوهشـ  یعلم مؤسسات منابع انسانی وري بهره يارتقا - 5

و گسـترش   يه تـالش جهـاد  یـ ت روحیـ و تقو یلـ یالت تکمیان تحصـ یو دانشـجو  یعلم
 ؛تعامالت معلم و متعلم

، یعلمـ  هیـأت  ياعضـا ، دانشمندان، ت و تجارب نخبگانیاستفاده از حداکثر ظرف - 6
در آمـوزش و   یو خصوصـ  یردولتـ یو غ یدولتـ ران و متخصصان شاغل و بازنشسـته  یمد

 .پژوهش
 اقدامات ملّی

ت یهـدا  منظـور  بـه ت یو هـدا  یابیو استقرار نظام جامع مشاوره و استعداد یطراح - 1
 کشـور ي هـا  اولویـت بـا  متناسـب   یعلمـ ي هـا  رشـته  يان به سویان و دانشجوآموز دانش
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  ؛کشوري ها اولویتو آنها  يها تواناییو  يمند عالقهاستعداد و  براساس
 یمتخصص کشور در مراکز علمـ  منابع انسانی يکارگیر بهت جذب و یتوسعه ظرف - 2
 ی؛ردولتیو غ یدولت

اسـتادان و  ، یو پژوهشآموزشی  يران نهادهایمد يف نظام انتصاب و ارتقایبازتعر - 3
 يدر نهادهـا  يسـته سـاالر  یت نظـام شا یـ و تقو یفـ یک يهـا  مالك براساسان گر پژوهش

 ی؛قاتیو تحقآموزشی 
شان یا یرفاهي ها هزینه تأمینبا  یعلم هیأت ياعضا وقت تمامت یت از فعالیحما - 4
 یشـت یو مع یلیتحصـ ي هـا  هزینـه  تـأمین ان دوره دکترا بـا  یدانشجو وقت تمامت یو فعال

 ؛شان با نظارت استادان راهنمایا
ت از یــدرجهــت حما یلــیالت تکمیان تحصــیدانشــجو ياختصــاص پژوهانــه بــرا - 5
 ؛شان با نظارت استادان راهنمایا یپژوهشي ها فعالیتو  ها نامه پایان
ان و گـر  پـژوهش و محققـان و   یعلمـ  هیـأت  ياعضا یقاتیتحقي ها مهارتتوسعه  - 6

 ی؛به منابع اطالعات یدسترس
 تحقــق يدر ســطوح مختلـف در راسـتا   یو فرهنگـ  یتـ یتربي هــا برنامـه تـدارك   - 7
 ی؛انقالب شکوهمند اسالمهاي  آرمان
، یعلمـ  هیـأت  ياعضـا ، دانشـمندان ، نخبگـان  وقت پاره يسازوکار همکار یطراح - 8

و آموزشـی   مؤسسـات در  یردولتـ یو غ یران و متخصصان شـاغل و بازنشسـته دولتـ   یمد
 .یپژوهش

گـر  ید يبـا کشـورها   فناوريتعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و  -9 راهبرد کالن
  منطقه و جهان اسالم يکشورها ویژه به

  راهبردهاي ملّی
  ؛در سطح جهان یعلمي ها زباناز  یکی عنوان به یفارستوسعه زبان  - 1
ان و گـر  پـژوهش دانشـمندان و   یو فراململّی  مناسباتهاي  ت شبکهیتوسعه و تقو - 2

 ؛زبان یفارس يو کشورها یاسالم يت کشورهایبا اولو یالملل بین يهمکار
، هـا  مشـوق ص یمحققـان و تخصـ   يارتقـا ، ن اسـتخدام یاصالح سـازوکارها و قـوان   - 3
ش یافـزا  يبـرا هـا   و پژوهانـه  یمطالعـات ي هـا  فرصـت ، یلیتحصـ ) يهـا  بـورس ( هاي راتبه

 ؛محققان یالملل بین يها همکاري
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 ید معرفـت علمـ  یـ تول يبرا یشگامینقش پ يفایفعال با جهان اسالم و ا يهمکار - 4
 ی؛ن اسالمیاز تمدن نویمورد ن
 .اسالمجهان  در منطقه و فناوريکسب رتبه اول علم و  منظور به ریزي برنامه - 5

 اقدامات ملّی
 يو بسترسـاز  یگسترش زبان فارسـ  منظور به یان خارجیرش دانشجویش پذیافزا - 1
  ؛هیو همسا یاسالم يت کشورهایکشور با اولو یت علمیمرجع
د بـر  یو تأک ها رشتهگانه درتمام یب یعلمي ها واژه يبرا سازي ان معادلیت جریتقو - 2

 ی؛به زبان روان فارس یتخصص -ینگارش مقاالت علم
 ي؛آموز یع فارسیسهل و سري ها روشتوسعه و ابداع  - 3
 ؛مختلف جهاني ها دانشگاهدر  یرشته زبان فارس تأسیست از یحما - 4
در مقـاطع   یسیو انگل یزبان عرب ویژه بهآموزش زبان ي ها روشاصالح و تحول در  - 5

 ی؛آموزش عموم
 يجمهـور هـاي   در سـفارتخانه  فنـاوري و  یعلمـ ي هـا  نماینـدگی جاد و توسعه یا - 6
در  یو تجـارب جهـان   دسـتآوردها انتقـال   منظـور  بهدار  تیاول يها حوزهران در یا یاسالم

 فنـاوري ران در عرصـه  یا یاسالم يجمهور يدستآوردهاشرفته و صادرات یپ يها فناوري
 ؛ر کشورهایبه سا
 ینسـب  يها مزیتجهان اسالم با توجه به  يت کشورهایبا اولو یالملل بین يهمکار - 7

 ؛و منابع هر کشور
انتشار و تبادل دانـش و   يدر داخل و خارج از کشور برا یپژوهشهاي  جاد شبکهیا - 8

 ی؛جهاني ها فرصتاز  گیري بهرهو ملّی  يها اولویتبا متناسب  فناوري
 یالمللـ  بـین  يها همکاريتوسعه  منظور به یفرامل یالملل بیني ها پژوهشگاهجاد یا - 9

 ؛جهان اسالم يبا کشورها ویژه به
 -یرانـ یو ترجمـه آثـار ا   یالمللـ  بـین و  اي منطقـه  ينارهایسم يبرگزارد بر یتأک -10

 ؛مختلف منطقه و جهاني ها زبانبه  یاسالم
 يهـا  فعالیـت و توسـعه   فنـاوري د در حـوزه علـم و   یان اطالعات مفیت جریتقو -11
 يت کشـورها یـ بـا اولو  یالمللـ  بینکشور در سطح  یپژوهش يو نهادها یعلم يها انجمن

 ؛جهان اسالم
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، هـا  زمانسـا ن یب فناوريدرحوزه علم و  یالملل بینتعامل و ارتباطات  یسامانده -12
 ؛مشترك یعلمهاي  نشست يش برگزاریدانشمندان و متخصصان و افزا، مجامع
مشـترك و   يگـذار  سـرمایه با  یالملل بین فناوريو  یپژوهشي ها طرحت از یحما -13

 يو گسترش تعامالت فناورانه با کشـورها  یخارج فناوري مؤسساتبا  ها همکاريل یتسه
ت یــبــا رعا هــا کنسرســیومر مشــارکت در یــنظیی هــا روششــرفته بــا یپ فنــاوري يدارا

 ؛نظامي ها سیاست
در مجامع و مراکز برتـر جهـان و    یرانیفراهم آوردن بستر مشارکت دانشمندان ا -14

 یات و معرفیتبادل آرا و نظر يران برایدر ا یاز دانشمندان شناخته شده جهان گیري بهره
 ؛جهان اسالم يت کشورهایبا اولو ینو علمي ها پدیده

گسترش نگـرش و منطـق انقـالب     يبرا یده خروج نخبگان به فرصتیل پدیتبد -15
 ؛به سراسر جهان یاسالم

و  یمطالعاتي ها فرصت، یلیتحصي ها بورس ياعطا، یتیحما يجاد سازوکارهایا -16
درمجـامع و  آنهـا   و حضـور  هـا  دانشـگاه  یالمللـ  بـین  يهـا  همکاريش یافزا يپژوهانه برا

 ی؛الملل بین یعلمهاي  شبکه
بـزرگ و  ي هـا  دانشـگاه کشور با ي ها دانشگاه يهمکار مند نظامت و توسعه یتقو -17

 یلـ یالت تکمیتحصـ ي ها دورهت یجهان اسالم با اولوي ها دانشگاهبا  ویژه به، یمعتبر جهان
 ؛مشتركي ها پژوهشو با انجام 

جـاد و توسـعه   یبـه کشـور و ا   فنـاوري ن و مقررات مربوط به انتقال یاصالح قوان -18
 ؛از خارج به داخل و بالعکس فناوري يساز بومیانتقال و  ينهادها
و  یعلمـ  يازهایو ن ينحوه توانمندساز، ییشناسا يت از مطالعات الزم برایحما -19
 ؛منطقه يجهان اسالم وکشورها یپژوهش
دات یـ تول يمرجع حـاو  یو ارسال کتب فارس یاسالم یرانیا یترجمه منابع علم -20

 ؛معتبر جهان يها کتابخانهدانشمندان کشور به مراکز و  یو نظرات علم
حوزه  یتعال توسعه و يبراملّی  يها توانمنديو  یجهاني ها فرصتاز  گیري بهره -21

 ؛اسالم یو ارزش ینشیب یمبان براساس یاجتماع و علوم انسانی
مراکز  بندي رتبهو ی ارها و اهداف نظام اعتبارسنجیمعتنظیم  درمشارکت فعال  -22
 ؛در منطقه و جهان اسالم عالی آموزش
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جهـان   يکشـورها ي ها دانشگاهو اثرگذار با  بخش الهام يت و توسعه همکاریتقو -23
ق یـ از طر فنـاوري علم و  شرو دریپ يکشورهاي ها دانشگاهت یاز ظرف يبردار بهرهاسالم و 

 ؛دار اولویتي ها رشتهمشترك در آموزشی  يها دوره يدانشجو و اجراتبادل استاد و 
م خـارج از  یمق یرانیاغیر و یرانیان ارگپژوهشمتخصصان و مؤثر  جلب مشارکت -24
 ؛کشور

و ثبـت اختراعـات و    یالمللـ  بـین در عرصه  یمقاالت معتبر علم ارایهت از یحما -25
 .اکتشافات

مبتنـی   و هنر علوم انسانیدر  یفیوک یکم يو ارتقا سازي متحول -10راهبرد کالن 
  یبر معارف اسالم

  راهبردهاي ملّی
و  یو معـارف اسـالم   هـا  انسـان  یه فطرت الهـ یبر پا علوم انسانی مند هدفتوسعه  - 1

  ؛آني ها پژوهشو  ها آموزش یسامانده
 ؛و هنر علوم انسانید یتول منظور بهحوزه و دانشگاه مؤثر  ت تعاملیتقو - 2
علـوم  در حـوزه   يپرداز نظریه يها کرسیق نقد و مناظره وگسترش یج و تعمیترو - 3

 ی؛و هنر و معارف اسالم انسانی
علـوم  ي هـا  رشـته ن یو ب علوم انسانیدر درون  اي رشته میان يها گرایشگسترش  - 4

 ی؛و اجتماع یعلم يازهایکرد رفع نیبا رو ینگرش اسالم براساس، ر علومیبا سا انسانی
 ی؛و معارف اسالم علوم انسانی یفیت از توسعه کیخاص حما يجاد ساختارهایا - 5
آنهـا   يهـا  رشته سازي متناسبو  يکاربرد علوم انسانیهنر و  يساز بومیتوسعه و  - 6

 ؛کشور یواقع يازهایبا ن
 ؛در آن یفیتحول ک منظور به یخارج يها زبانآموزش  مند هدفت یو تقو یسامانده - 7
 ؛رشد هنر متعهد يبرا یتیحما يت ساختارهایو تقو يبسترساز - 8
 .در حوزه هنر متعهد يو کاربرد يادیبني ها پژوهشت از توسعه آموزش و یحما - 9

 اقدامات ملّی
  ی؛اسالم يگیر جهتبا  علوم انسانیکردن  يد و کاربردیت از تولیحما - 1
 و هنـر  علـوم انسـانی  ي هـا  رشتهدر آموزشی  يمحتوا يجاد سازوکار روزآمدسازیا - 2

 ؛آن یفیک يو نظارت بر ارتقا یاسالم یبر مبانمبتنی 
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د یو تأک يادیشتر به مطالعات بنیتوجه ب منظور به علوم انسانیي ها آموزشاصالح  - 3
 ی؛اسالم یبر مبانمبتنی  علوم مربوطه یو قواعد اساس یاصول و مبانآموختن بر

 یبـر مبـان  مبتنـی   علـوم انسـانی  در حـوزه   یمعرفتـ  يادیـ بني ها پژوهشتوسعه  - 4
 ؛به جهانآنها  یدات علمیتول ارایهو  یاسالم
ن حـوزه  یمشترك ب یعلمي ها قطبو  ها پژوهشگاهو  ها انجمن تأسیست از یحما - 5

علـوم  در حـوزه   یات اسـالم یـ و نظر هـا  دیـدگاه ن یوتکـو  يگیر شکل منظور بهو دانشگاه 
 ؛انسانی
مشـترك  آموزشـی   و یمطالعـات ي ها فرصت، یپژوهشي ها برنامهو توسعه  یطراح - 6

 ؛مشتركآموزشی  و یجاد مراکز پژوهشیدانشگاه و اان حوزه و یم
ان و مدرسان دروس یجذب معلمان و مرب ت ویترب يالزم برا يسازوکارها یطراح - 7

و  هـا  توانمنـدي بـا اسـتفاده از    هـا  دانشـگاه در مـدارس و   علوم انسـانی  و یمعارف اسالم
 ؛هیعلمي ها حوزهي ها ظرفیت

و نقـد و   يپـرداز  نظریـه  يهـا  کرسـی ت یـ از و تقوین و مقررات مورد نین قوانیتدو - 8
 ی؛ت علمیو تحقق مرجع علوم انسانید یمناظره جهت تول

و معـارف   علـوم انسـانی  ي هـا  حـوزه ان در پـرداز  نظریهق یتشو يجاد سازوکارهایا - 9
 ؛آنان يو انتشار دستارودها یاسالم

بـا   یالمللـ  بـین ت در سـطح  یـ فعال يبرا يپرداز نظریه يها کرسیگاه یجا يارتقا -10
 ؛د بر جهان اسالمیتاک

بـا متـون    یقـ یو تطب يت مواجهـه انتقـاد  یـ تقو يالزم بـرا  يسـازوکارها جاد یا -11
 ؛علوم انسانیدر  اي ترجمه
و  علـوم انسـانی  و  یعلوم اسـالم هاي  ن شاخهیب اي رشته میان يها گرایشجاد یا -12

 ؛ر علومیسا
 ه فلسـفه یـ مختلف علوم بـر پا ي ها رشتههاي  جاد فلسفهیت از مطالعات و ایحما -13

 ی؛وحکمت اسالم
برتـر در   يجذب اسـتعدادها  يبرا یلیت تحصیو هدا یابیان استعدادیاصالح جر -14

 ی؛و معارف اسالم علوم انسانی
بـر  مبتنـی   علوم انسـانی ت مراکز نخبه پرور در حوزه یو فعال تأسیست از یحما -15
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 ی؛اسالم یمبان
مبتنی  انسانیعلوم ي ها پژوهشاز  یو مال يو اعتبار يت معنویجاد نظام حمایا -16
 یتخصصـ  یعلمـ  ينارهایو سم ها پژوهش، ها رساله، اتتألیفت از یوحما یاسالم یبر مبان

 ؛نهین زمیدر ا
و هنـر   علـوم انسـانی  ي ها رشتهدر  یلیتحص يها رسالهو  ها نامه پایانت از یحما -17

 .کشور يازهایرفع ن يبرا
 براسـاس و هنـر   علـوم انسـانی  ژه یـ و فناوريعلم و ي ها پاركت از توسعه یحما -18

 ی؛و استان اي منطقه يازها و استعدادهاین
در حـوزه  اي  حرفـه  -یو اجتماعـات علمـ  ) سمن( مردم نهادي ها زمانسات یتقو -19
 ی؛اسالم یبر مبانمبتنی  علوم انسانیي ها پژوهش
رش یزان پـذ یـ و م علـوم انسـانی  ي هـا  رشـته  یفـ یو ک یدر توسعه کم يبازنگر -20

 ی؛شغلي ها فرصتجامعه و وجود  يازهایس ناراسدانشجو ب
بـا  متناسـب   یو هنر منوط به وجود منـابع علمـ   علوم انسانیي ها رشتهتوسعه  -21

 ی؛اسالم یط بر مبانلت و مسیصالح يو مدرسان دارا ینگرش اسالم
از آنهـا   آمـوزش  سـازي  متنـوع و  یخارج يها زبانآموزش  مؤسسات یده سامان -22

 ؛فناوريعلم و  یالملل بینتعامالت  يکشور برا يازهاین سازي ق شفافیطر
نـه آمـوزش   یدر زمآموزشـی   يو محتـوا  یدرسي ها برنامهن یو تدو يساز بومی -23

 ی؛با توجه به فرهنگ اسالم یخارج يها زبان
د بـر  یـ علـوم بـا تأک   یتخصصـ ي هـا  حـوزه در  یت اسـتفاده از زبـان فارسـ   یتقو -24
و تـالش   یمجـامع علمـ  در آنها  جیترو و یاصطالحات تخصص يبرا یمفهوم سازي معادل

 ؛به زبان علم یل زبان فارسیتبد يبرا
و دفـاع   یانقـالب اسـالم  ي هـا  ارزش یکرد معرفیبا رو يدات هنریت ازتولیحما -25
 ؛مقدس
و ملمـوس هنـر    یعملـ  يهـا  جلـوه ت یـ تقو منظـور  به يدات هنریت از تولیحما -26

 ؛فراموش شده یسنت يهنرها يایاح و یمختلف زندگشؤون  متعهد در
 ي؛آثار هنر ینظام ثبت حقوقن یتدو -27
علـوم   يهـا  رشـته گـر  ین هنـر و د یب اي رشته میان يها حوزه اندازي راهت و یتقو -28
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 ؛فلسفه و فقه و هنر ویژه به یاسالم يها آموزه براساس
هنر متعهـد و توسـعه    ينظر یق دروس مربوط به مبانین و گسترش و تعمیتدو -29

 ی؛فرهنگ اسالمدر چارچوب  اي منطقهو  یمحل يهنرهاي ها رشته
 یابیـ و نقـد و ارز  ل به هنر متعهـد ین يبرا يهنري ها پژوهشت آموزش و یهدا -30

 ؛امروز یحاکم بر زندگ يهنري ها جلوه
 منظـور  بـه  یهنرمندانه معارف اسالم یمعرف يت مطالعات برایو تقو يساز زمینه -31

 هعدر جام ینیمعارف د يش اثرگذاریافزا
بـا   یهنر اسالم یو پژوهشآموزشی  مراکزت یو گسترش فعال تأسیست از یحما -32

 .هیعلم يها حوزهمشارکت 
نقـش   يفـا یا يبـرا  يو نـوآور  فناوريبه چرخه علم و  دهی جهت -11 راهبرد کالن

  وسالمت یتر در حوزه علوم پزشکمؤثر
  راهبردهاي ملّی

  ؛سالمت در کشوري ها فناوريعلوم و  يساز بومیتوسعه و  - 1
ز یـ و ن یسالم و اسالم یزندگ يها شیوهج یترونه یتوسعه آموزش و پژوهش در زم - 2

 .بر سالمت و بهداشتمؤثر  یعوامل اجتماع
 اقدامات ملّی

از  يمنـد  بهره منظور به، گیري پیشه و یحوزه تغذي ها پژوهش و ها آموزشتوسعه  - 1
  ؛سالم و حفظ سالمت جامعه ییمواد غذا

 ی؛و معضالت بوم ها بیماريد بر ید دانش با تأکیتول - 2
ه و یـ با علـوم پا  یرانیا -یاسالم یو طب سنت ینیارتباط علوم سالمت و بالت یتقو - 3

 ی؛علوم اجتماع و علوم انسانیو  یعلوم اسالم
د یت از تولیحما منظور بهزات سالمت در کشور یبازار محصوالت و تجه یسامانده - 4
 ی؛بوم يها فناوري علم و
جـاد نظـام   یا منظـور  بـه عرصـه سـالمت    اطالعـات و ارتباطـات در   فناوريتوسعه  - 5

 ی؛م خصوصیو حر یت اجتماعیو امن یت اخالق اسالمیک با رعایسالمت الکترون
 يا حرفـه متخلق به اخـالق   یه انسانیت سرمایکرد تربیبا روآموزشی  ت نظامیتقو - 6

 .یم اسالمیبر تعالمبتنی 
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نقـش   يفـا یا يبـرا  يو نـوآور  فناوريبه چرخه علم و  دهی جهت -12راهبرد کالن 
  یو مهندس یتر در حوزه فنمؤثر ینیآفر

  راهبردهاي ملّی
د و جـذب  یـ تول يبرا یمهندسي ها فناورياز محور علوم و یژه به توسعه نیتوجه و - 1

ح یصـح  يالگـو  سـت و یط زیهمـراه بـا حفـظ محـ     یآفرین ثروتو  یبا توان رقابت فناوري
  اي؛ ت اخالق حرفهیمصرف و رعا

 .یو مهندس یفن يها فعالیتتوسعه تقاضا محور  ت ازیحما يت ساختارهایتقو - 2
 اقدامات ملّی

  ؛هیو پا یمفهوم یکسب توان طراح منظور به یو مهندس یفن يها شرکتت یتقو - 1
 ی؛الملل بیني ها طرحمشارکت در  يبرا یمهندس یطراح يها شرکتت از یحما - 2
و  یق صـادرات وخـدمات فنـ   یل و تشـو یتحصـ  منظـور  بهالزم  يجاد سازوکارهایا - 3

 ی؛مهندس
 منظـور  بـه  یبه متخصصـان داخلـ   فناوريپژوهش و ملّی  کالني ها طرح يواگذار - 4
 ؛جهان کشور و یآت يازهاین تأمینو در جهت ملّی  يو توانمند يخودباور يارتقا

 ؛آنها تیج و نظارت بر رعایو تروی مهندسي ا حرفهاخالق  يارهاین معیتدو - 5
 بنیـان  دانـش  يها شرکتجاد یبه سمت ا یو مهندس یفن گانآموخت دانشق یتشو - 6

الت خـاص  یتسه ارایهق یاز طر فناوريو مراکز رشد علم و  ها پاركدر  یو تعاون یخصوص
 ؛آنها به

 ؛آنها ییگو پاسخو  يش کارآمدیافزا منظور به یمهندس يها نظام یتوسعه و سامانده - 7
 یکـردن دانـش فنـ    يکـاربرد  منظور به یو مهندس یطراح يها شرکتت از یحما - 8

 .ها دانشگاهو  ها پژوهشگاهد شده در یتول
 هیت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایق و تقویتوسعه و تعم -13راهبرد کالن 

  راهبردهاي ملّی
 منظـور  بـه ه یـ در توسـعه علـوم پا  آموزشـی   و یعلمـ  مؤسسـات ت یق و هـدا یتشو - 1

  ؛جامعه يازهایبه ن ییگو پاسخعلم و  يگسترش مرزها
  .هیدرحوزه علوم پا ها ساخترینهادها و ز وري بهرهش یافزا - 2
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 اقدامات ملّی
ش یو افـزا  دار اولویـت  يهـا  حـوزه درآنهـا   ت ازیو حماملّی  کالني ها طرحف یتعر - 1

 ؛آنها صنعت و بازار دري ها بخش يگذار سرمایه
کـرد   هزینـه به  اي توسعهو  يقات کاربردیو تحق یمطالعاتي ها طرحق یتشو الزام و - 2
  ؛ه مرتبطیعلوم پاي ها پژوهشاز اعتبارات خود در  یبخش

 ی؛بر علم انید و میجد يرهایکشف مس يه برایدرعلوم پا يپرداز نظریهق یتشو - 3
 ی؛لیه سطوح تحصیه درکلیعلوم پا آموزش يو محتوا ها روش يو ارتقا يبازنگر - 4
 ؛ر علومیه با سایان علوم پایت تعامل میتقو - 5
ش یافـزا  منظـور  بـه ه یـ علوم پا در حوزه یپژوهشو آموزشی  مؤسسات سازي شبکه - 6

ق اشــتراك امکانــات یــاز طر اي رشــتهن یقــات بــیت تحقیــو تقو يو همکــار یهمــاهنگ
 .یوجذب نخبگان علم یپژوهش يم کارهایتقس، زاتیوتجه

 يو نوآور فناوريعلم و  يچارچوب نهاد -فصل پنجم

 فناوريدرنظام علم و ملّی  م کاریتقس -5-1
  یابیکالن و نظارت و ارز يگذار سیاست) الف

و  يروزآمدسـاز ، فنـاوري نظام علم و  يکالن و راهبرد يگیر تصمیمو  يگذار سیاست
، آن يو نظــارت بــر حســن اجــرا یابیــکشــور و ارز یکــردن نقشــه جــامع علمــ یــیاجرا

ب یو تصـو  فنـاوري صـه علـم و   ردر ع یالمللـ  بین يها همکاري يکالن برا يگذار سیاست
اسـت کـه بـا     یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي بر عهده  دار اولویت يها فنارويملّی  اسناد

  .گیرد میسازوکار مورد نظر شورا انجام 
نقشه جـامع   ياجرا بخشی انسجامو  یو هماهنگ ییاجرا يگذار سیاست) ب

  کشور یعلم
ساز وکار تحقـق اهـداف    یطراح، ییاجرا يها سیاستب و ابالغ یه و تصویته منظور به

نقشه  يدر اجرا بخشی انسجامو  یهماهنگ، مربوطه يندهاینقشه واصالح ساختارها و فرآ
کشـور   ینقشه جامع علم ياجرا يستاد راهبر، آن يو نظارت بر حسن اجرا یجامع علم

  :گردد میجاد یر ایب زیبا ترک یانقالب فرهنگ عالی شورايتوسط 
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  ؛)سییر( یگانقالب فرهن عالی شوراير یدب - 1
  ؛به انتخاب شورا یقیحق يچهار نفراز اعضا - 2
 ؛له معظمبا اجازه  ها دانشگاهدر  يمقام معظم رهبر یندگیس نهاد نماییر - 3
 ؛فناوريقات و یتحق، ر علومیوز - 4
 ؛ياست جمهوریر فناوريو  یمعاون علم - 5
 ؛یدرمان و آموزش پزشک، ر بهداشتیوز - 6
 ؛ر آموزش و پرورشیوز - 7
 ؛یاسالم يقات مجلس شورایتحقون آموزش و یسیس کمییر - 8
 ؛یاسالم يون بهداشت و درمان مجلس شورایسیس کمییر - 9

 .هیعلمي ها حوزه عالی شورايبه انتخاب  ين حوزویک نفر از مدرسی -10
، یمختلـف فرهنگـ   يها عرصهبا  فناوريارتباط نظام علم و تنوع  با توجه به -تبصره

جهـت   ربـط  ذي ينهادهـا  يرؤسـا در مـوارد الزم از وزرا و  ، یخـدمات  و يدیتول، یصنعت
 .خواهد آمد عمل به مربوط دعوت يها کمیسیونشرکت در جلسات ستاد و

 سازي  و اجرا و فرهنگ ریزي برنامه) ج
 ادیـ و بن يس جمهـور ییـ ر فنـاوري و  یمعاونت علم، فناوريقات و یتحق، وزارت علوم

، و پــرورش وزارت آمــوزش، یدرمــان و آمــوزش پزشــک، وزارت بهداشــت، نخبگــانملّـی  
اسـت  یر يو نـوآور  فنـاوري  يهـا  همکاريمرکز ، یجهاد دانشگاه، کشورهاي  فرهنگستان

وزارت ، مایصـدا وسـ  ، فنـاوري و  یعلمـ  مؤسساتو نهادها و  ها وزارتخانهر یسا، يجمهور
ند یدر فرآ، کشور یو فرهنگ یغیتبلي ها دستگاهر نهادها و یو سا یفرهنگ و ارشاد اسالم

 عـالی  شـوراي مصـوب  ي هـا  سیاسـت نقشـه در چـارچوب    سازي نمودن و فرهنگ ییاجرا
  .نمایند میي کشور همکار ینقشه جامع علم ياجرا يبا ستاد راهبر یانقالب فرهنگ

  کشور ینقشه جامع علم یرسانروز  به و یابیارز، نظارت، نظام اجرا -5-2
ح و شـفاف  یم صـح یو ترسـ  فناوريمختلف نظام علم و  يها الیه ر الزم دریاتخاذ تداب

 وري بهـره  ينقشه و ارتقـا  يضامن اجرا، نظام ين اجزایو تعامالت در ب ها فعالیتگردش 
مسـتلزم   ین حفظ و استمرار کارکرد نقشه جـامع علمـ  یهمچن. نه استین زمیکشور در ا

آن و مراقبـت   يبرا شده بینی پیش ینقشه در افق زمان يشرفت اجرایش و مراقبت از پیپا
که  باشد اي گونه بهد یش و مراقبت باین پایا. مختلف نقشه است ياز صحت و اعتبار اجزا
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به اهداف آن حفـظ شـود و در صـورت     دستیابی ينقشه به سو یینظام اجرا يگیر جهت
ن یتـر  کوتـاه رات دریین تغیا، یطیرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محییتغ هرگونهبروز 

از را یـ مـورد ن  یل شود و مراجـع مربـوط اقـدامات اصـالح    یو آثار آن تحل ییزمان شناسا
  :ن منظوریبه ا. برسانند تصویب به

الزم و  يسـازوکارها جـاد  یکشـور بـا ا   ینقشـه جـامع علمـ    ياجـرا  يستاد راهبر - 1
فـه  یوظ، الزم و ابالغ مصـوبات  يها يگیر تصمیمضمن انجام ، مختلف ياستفاده از نهادها
  ؛است دار عهدهشرفت کار را یپ یابیاهداف نقشه و ارزنظارت بر تحقق 

ب و ابـالغ  یکشور موظف است پس از تصو ینقشه جامع علم ياجرا يستاد راهبر - 2
علـم و   يهـا  اولویـت  یرسـان روز  به ل ویخاص به تکم یدر فواصل زمان ینقشه جامع علم

  ؛نه اقدام کندیدر هر زم یبانین نوع پشتییتع مربوطه وملّی  اسناد ارایه، کشور فناوري
 يو نهادهـا  هـا  دسـتگاه ي کشور با همکار ینقشه جامع علم ياجرا يستاد راهبر - 3

ــاوريعلــم و ي هــا شــاخص یمطالعــات -یپژوهشــ مؤسســاتو  مســؤول ــمــورد ن فن از ی
 ؛رساند میروز  هل و بیمطلوب مربوطه را تکم يها کمیتو

 يکشــور موظــف اســت بــا همکــار ینقشــه جــامع علمــ ياجــرا يســتاد راهبــر - 4
ي هـا  شـاخص  براسـاس  کشور را يگزارش وضع موجود علم و فنارو ربط ذيي ها دستگاه

 یابیـ ن ستاد گزارش ارزیعالوه بر آن ا. ن کندیتدو سال یک یکشور ط ینقشه جامع علم
و  کنـد  مین یتدو ها شاخصن یآخر براساس کشور را هر ساله فناوريوضع موجود علم و 

 ؛نماید میم یتسل یانقالب فرهنگ عالی شورايبه 
ت یکشـور موظـف اسـت بـا رصـد وضـع       ینقشه جامع علمـ  ياجرا يستاد راهبر - 5

انه یسال یدولتغیر و یدولتي ها دانشگاهدر  یلیو مقاطع تحص ها رشتهرش دانشجو در یپذ
 وملّـی   يهـا  اولویـت و مقـاطع را بـا توجـه بـه      هـا  رشتهن یاز کشور به ایزان نیگزارش م

 يه کند و به همراه گـزارش اقـدامات خـود بـرا    یو امکانات کشور ته ها فرصتدها و یتهد
 ؛دینما ارایه یانقالب فرهنگ عالی شورايبه ، اصالح وضع موجود

 يستاد راهبر ییاجرا يها سیاستدر چارچوب  موظفند ییاجراي ها دستگاهه یکل - 6
ن و ین نقشـه تـدو  یـ ا ياجـرا  يخود را برا يها برنامهو  ها طرح، ینقشه جامع علم ياجرا
شـرفت و  یزان پیـ سـتاد موظـف اسـت م   . نـد یم نمایب به سـتاد تسـل  یوتصو یبررس يبرا

ه بـه  سـال  یـک را در فواصـل   یـی اجراي هـا  دستگاهشده  ارایه يها برنامهو  ها طرحعملکرد 
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 ؛دیگزارش نما یانقالب فرهنگ عالی شوراي
ن بـا  یب قـوان یاصـالح و تصـو  از جهـت  یـ در صورت ن یانقالب فرهنگ عالی شوراي - 7

 ؛تعامل خواهد داشت یاسالم يمجلس شورا
ش یکشور موظف اسـت ضـمن رصـد و پـا     ینقشه جامع علم ياجرا يستاد راهبر - 8

نقشه جامع ، پژوهی آیندهکرد یبا رو فناوريعلم و  یو رقبا و تحوالت جهان یطیاوضاع مح
انقـالب   عـالی  شـوراي ب بـه  یتصـو  يو برا نمایدروزآمد ، اي دوره صورت به کشور را یعلم

 .دهد ارایه یفرهنگ
، 667، 668، 666، 664، 663، 662 در جلسـات ، فصـل  5کشـور در   ینقشه جامع علمـ 

ــورخ  679و  678، 677، 676، 675، 674، 673، 672، 671، 670 ، 4/3/89، 21/2/89مــــــــ
18/3/89 ،15/4/89 ،29/4/89 ،26/5/89 ،6/7/89 ،20/7/89 ،27/7/89 ،4/8/89 ،11/8/89 ،
 تصـویب  به یانقالب فرهنگ عالی شوراي 14/10/89و  30/9/89، 16/9/89، 2/9/89، 18/8/89
، ریمغا یقبل يها سیاسته مصوبات و یست و کلاالجرا الزمب یخ تصوید و از تاریرس یینها

  .لغو و بالاثر خواهد بود
  

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 اهبري اجراي نقشه جامع علمی کشورستاد ر نامه آیین
  17/8/1390مورخ  700مصوب جلسه 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
مـورخ   700که در جلسـه  اهبري اجـراي نقشـه جـامع علمـی کشـور     ستاد ر نامه آیین

بخـش اول فصـل پـنجم    ) ب( انقالب فرهنگی و به استناد بنـد  عالی شوراي 17/8/1390
بخش یـک و همچنـین   ) ج( و) ب( کشور و در راستاي اجراي بندهاينقشه جامع علمی 

ي هـا  سیاسـت تهیـه و تصـویب و ابـالغ     منظـور  بـه بخش دوم فصل پنجم نقشه مذکور و 
سـازي و اصـالح سـاختارها و     طراحی سـازوکار تحقـق اهـداف نقشـه و فرهنـگ     ، اجرایی

لمی و نظـارت بـر   در اجراي نقشه جامع ع بخشی انسجامهماهنگی و ، فرآیندهاي مربوطه
  :شود میذیل براي اجرا ابالغ  شرح به، رسیده است تصویب بهحسن اجراي آن 

  اختصارات -1ماده 
  نقشه جامع علمی کشور :نقشه

  انقالب فرهنگی عالی شوراي :عالی شوراي
  شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور :شوراي ستاد

  ستاد راهبري نقشه جامع علمی کشور رییس :رییس
  ارکان -2ماده 

 شوراي ستاد - 1
 رییس - 2
 

  وظایف شوراي ستاد -3ماده 
وظایف شوراي ستاد که از اعضاي حقیقی و حقـوقی منـدرج در فصـل پـنجم نقشـه      

  :عبارت است از، تشکیل شده است
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 ؛اجراي نقشه بخشی انسجامهماهنگی و  - 1
جهـت  ملّـی   اقـدامات ي اجرایی و خطوط راهنماي مربـوط بـه   ها سیاستتصویب  - 2

 ؛ها دستگاهابالغ به 
ي هـا  سـال در  هـا  دسـتگاه ي اجرایی از ها برنامهبراي مطالبه ملّی  اقداماتانتخاب  - 3

 ؛مختلف
 ؛جهت اجراي مفاد نقشه ها دستگاهي پیشنهادي ها برنامهتصویب  - 4
 ؛دار اولویتي ها فناوريعلوم و ملّی  اسناد تأییدسازي و  نهایی - 5
 ؛نظارت بر حسن اجراي نقشه - 6
 ؛ي اجراییها دستگاهشده  ي نهاییها برنامهو  ها طرحنظارت بر پیشرفت عملکرد  - 7
 ؛کشور فناوريبررسی وضع موجود علم و  - 8
ي مختلف و میزان نیاز کشـور بـه   ها رشتهارزیابی وضعیت پذیرش دانشجویان در  - 9
 ؛ي مختلف تحصیلیها رشته

 ؛فناوريرصد و پایش اوضاع محیطی و رقبا و تحوالت جهانی علم و  -10
شـده   تهیه( نقشه اي دوره روزرسانی پیشنهادها جهت تکمیل و به تأییدبررسی و  -11

 .جهت تصویب نهایی عالی شورايآن به  ارایهبراي ) در ستاد
 ریـیس برنامـه معـین و بـا دعـوت      براسـاس  جلسات عادي شوراي سـتاد  -1تبصره 

شوراي ستاد در صورت لـزوم بـا دسـتور     العاده فوقهمچنین جلسات . تشکیل خواهد شد
  .گردد میستاد برگزار  رییس تأییدو و یا درخواست اکثریت اعضا  رییس

و مصـوبات   یابـد  میجلسات شوراي ستاد با حضور اکثریت اعضا رسمیت  -2تبصره 
در صـورت بـه حدنصـاب نرسـیدن     . باشد میاکثریت نسبی آراء مأخوذه معتبر رأي  آن با

تصویب موضوعات در دسـتور را از   دتوان می رییس، تعداد حاضرین براي دو جلسه متوالی
  .نماید گیري پی عالی شورايطریق شوراي معین و 

در شرایط اضـطراري  . حضور اعضاي شوراي ستاد در جلسات الزامی است -3تبصره 
ایـن  . سـتاد معرفـی نماینـد    رییسجلسه به کتبا نماینده رسمی براي هر  ندتوان میاعضا 

دو جلسه متوالی بـدون   ندتوان مینخواهند داشت و رأي  نمایندگان به نیابت از اعضا حق
  .حضور عضو اصلی در جلسه حضور پیدا کنند
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معـاونین  ، هـا  در موارد الزم از نمایندگان رؤساي قـوه  رییسبه تشخیص  -4تبصره 
ي مجلـس  ها کمیسیونرؤساي ، وزیران هیأتاعضاي ، هقضاییمعاونین قوه ، جمهور یسری

 عمـل  بـه  ها براي شرکت در جلسات شـوراي سـتاد دعـوت    شوراي اسالمی و فرهنگستان
  .خواهد آمد

دیگر مدیران ارشد نیـز بنـا   . باشند میرأي  مدعوین مذکور در جلسه ستاد داراي حق
. خواهنـد شـد   به جلسات شوراي ستاد دعـوت رأي  ستاد و بدون حق رییسبه تشخیص 

 تأییـد بـا   اننظـر  صـاحب مشاوران و کارشناسان سـتاد و سـایر   ، حضور معاونان همچنین
  .در جلسات ستاد بالمانع خواهد بودرأي  و بدون حق رییس

شوراي ستاد راهبري نقشه جـامع   رییس، انقالب فرهنگی عالی شورايدبیر  -4ماده 
  .باشد میعلمی کشور 

  یسیوظایف ر -5ماده 
 ؛جلسات شوراي ستادریاست  - 1
 ؛ي اجراییها دستگاهابالغ مصوبات شوراي ستاد به  - 2
 ؛در موارد الزم عالی شوراياعالم مصوبات شوراي ستاد به  - 3
جهـت   عالی شورايپیشنهادهاي شوراي ستاد براي اصالح و تکمیل نقشه به  ارایه - 4

 ؛تصویب نهایی
 تصـویب  بـه در صورت نیاز  عالی شورايپیشنهادها و مصوبات شوراي ستاد به  ارایه - 5

 ؛عالی شوراي
 ؛عالی شورايي ساالنه پیشرفت اجراي نقشه به ها گزارشارجاع  - 6
ستاد در قوانین موجود کشوري به ریاسـت مجلـس    مورد نیازهاي   ارجاع اصالحیه - 7

 ؛شوراي اسالمی جهت بررسی و تصویب
ه جهـت  ارجاع مصوبات شوراي ستاد و نیازهاي اجراي نقشه به ریاست قوه قضایی - 8

 ؛ي الزمها همکاري
 ؛اجراي نقشه منظور به ها دستگاهتعامل با  - 9

ي اجرایی و خطوط راهنماي پیشنهادي جهت اجرایی نمـودن  ها سیاستارجاع  -10
 ؛نقشه به شوراي ستاد جهت تصویب

ي بین بخشـی و فرابخشـی   ها هماهنگیمصوبات شوراي ستاد و انجام  گیري پی -11
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 ؛اجراي بهتر مصوبات منظور به
نظارت و ارزیابی از پیشـرفت اجـراي نقشـه و     اي دوره يها گزارشتهیه و انتشار  -12

 ؛تحقق اهداف آن
 ؛نیاز در نقشه مورد اي دوره تهیه پیشنهاد اصالحات و تغییرات -13
 ؛ین ستادمسؤولصدور احکام  -14
 ؛نظارت بر عملکرد ستاد -15
 .موارد مرتبط با نقشه رسانی اطالعترویج و ، سازي فرهنگ -16

ان را نظـر  صـاحب یکی از اعضاي حقیقی ستاد و یا یکی از  دتوان می رییس -1تبصره 
سال به  4منصوب و برخی از وظایف و اختیارات خود را به مدت ، مقام ستاد قائم عنوان به

  .وي تفویض نماید
 مـورد نیـاز  ي داخلـی  هـا  دسـتورالعمل و  ها نامه آیین، ساختار و تشکیالت -2تبصره 

  .اد خواهد رسیدشوراي ست تصویب بهستاد 
بـه   ریـیس بـا ابـالغ    هـا  نامـه  آیـین مصوبات شوراي ستاد در چارچوب ایـن   -6ماده 

  .باشد می االجرا الزم، ها دستگاه
مصوباتی که بر طبق ضوابط قانونی و یا به تشـخیص شـوراي سـتاد نیـاز      -1تبصره 

پـس از دو هفتـه پـس از اعـالم وصـول در       کـه  صـورتی در ، دارد عـالی  شوراي تصویب به
در حکـم مصـوبات   ، قـرار نگیـرد   عـالی  شـوراي مورد مخالفت کتبی اعضـاي   عالی شوراي
  .گردد میتلقی  عالی شوراي

 پـذیر  امکـان  عـالی  شـوراي با تصـویب   نامه آیینتغییر الزم در این  هرگونه -2تبصره 
  .خواهد بود

ــاده  ــن  -7م ــینای ــه آی ــب  نام ــاده و  7در قال ــورخ  700در جلســه  ، تبصــره 8م م
 االجـرا  الزم، رسـید و از تـاریخ ابـالغ    تصـویب  بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 17/8/1390

  .است
  

نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگی عالی شورايجمهور و رییس  رییس  
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 از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران يمواد
  مجلس شوراي اسالمی 15/10/1389مصوب 

  فناوريعلم و  -فصل دوم
، علوم انسـانی  يها رشتهدر  ویژه به عالی آموزشن در یادیتحول بن منظور به -15ماده 

و ي ا حرفـه و اخالق  یاسالمي ها ارزش، ياعتقاد یق مبانیو تعم يافزار نرمتحقق جنبش 
قـات و  یتحق، علـوم  يها خانهوزارت، یاسالمت یدر حوزه دانش و ترب یفیک ارتقايبا هدف 
  :ر را انجام دهندیمکلفند اقدامات ز یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت فناوري
بـر  مبتنـی   یدانشـگاه  یو درسـ آموزشـی   يهـا  برنامـه محتوا و ، متون يبازنگر )الف
ـ یا -یت اسـالم یـ و هو ینـ یدي هـا  ارزشو  هـا  آمـوزه   يهــا دورهت یـ و تقو یو انقالبـ  یران

از بـازار  یت نیبا اولو، يدانش بشر يدستآوردهان یاز آخر گیري بهرهبا  یلیالت تکمیتحص
  ؛کار

 ویـژه  بـه  علوم انسانی يها رشتهدر  خصوص به یفیکي ها شاخص ارتقاين و یتدو )ب
از امکانـات و   گیـري  بهـره بـا   اي رشـته  میـان علوم قرآن و عترت و مطالعات  يها رشتهدر 

با نقـش دختـران   متناسب  ازیمورد ني ها آموزش تأمینه و یعلم يها حوزه يها توانمندي
  ؛و پسران

 يهـا  فعالیـت و دفاع مقدس با انجـام   یانقالب اسالم ینه کردن تجارب علمینهاد )ج
  ؛مرتبط يها حوزهدر  يپرداز نظریهو  یپژوهش، یآموزش
 يهـا  عرصـه حـوزه در   يهـا  ظرفیـت از  يه و بهرمنـد یـ علم يها حوزهبا  يهمکار )د

  ؛مختلف
ــترش  )ه ــیگس ــا کرس ــه يه ــرداز نظری ــد و آزاداند، يپ ــینق ــات  ، یش ــام مطالع انج
بـا   علـوم انسـانی  د بـر  یـ بـا تاک  ید علم بـوم یو تول یعلمي ها قطبتوسعه ، اي رشته میان
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  ؛ه قمیحوزه علم یغات اسالمیه و دفتر تبلیحوزه علم عالی شوراي يهمکار
آموزشـی   و مؤسسـات  ها دانشگاه بندي رتبهو  یابیارت و ارزظاستقرار نظام جامع ن )و

مـذکور منـوط بـه عـدم      يها وزارتخانه تأییدمورد ي ها شاخص براساس یو پژوهش یعال
و آموزشـی   تیـ فیک ارتقـاي بـا هـدف    یانقـالب فرهنگـ   عالی شورايرت با مصوبات یمغا

  .یپژوهش
 هرگونـه ، تیـ فین کیو تضـم  یابیـ پس از استقرار نظام جـامع نظـارت و ارز   -تبصره

ي هـا  شـاخص ت یـ موکـول بـه رعا   یلیو مقاطع تحصـ  ها گروه، ها رشتهگسترش و توسعه 
و  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه توسـط   ربـط  ذي يها وزارتخانه ياز سو یابالغ
درمـان و آمـوزش   ، و بهداشـت  فنـاوري قات و یتحق، علوم يها وزارتخانه. است یقاتیتحق

ن یـ ا براساسرا  بندي رتبهت و یفیسنجش ک اجراییات یحسب مورد مجازند عمل یپزشک
  .ندیواگذار نما یدولتغیر در بخش تأییدنظام به مؤسسات مورد 

در منطقـه و   یگـاه دوم علمـ  یبـه جا  دسـتیابی  منظور بهدولت مجاز است  -16ماده 
  :ر را انجام دهدیاقدامات ز، ان برنامه پنجمیت آن تا پایتثب

 کـه تـا پنجـاه درصـد     نحـوي  بـه  یعلمـ  هیأت ياعضا ارتقاي نامه آیین يبازنگر )الف
  .معطوف به رفع مشکالت کشور باشد یعلم هیأت ياعضا یازات پژوهشیامت) 50%(

ت یـ از جمله توسعه و تقو یعلم هیأت ارتقاي يدات الزم براین امر تمهیتحقق ا يبرا
در داخل  یعلم هیأت ياعضا یمطالعاتي ها فرصتش یافزا، یلیالت تکمیتحص يها دوره

، شـرفته علـوم و فنـون در کشـور    یپ فنـاوري و  یقـات یجاد مراکز تحقیو خارج از کشور و ا
  .دیاز جمله صنعت فراهم خواهد گرد اجراییي ها دستگاهبا  ها دانشگاهل ارتباط یتسه

الت یتحصـ  يها دورهبه  یدوره کارشناس گانآموخت دانش يت الزم برایجاد ظرفیا )ب
  .برسد) %20( ست درصدیبه ب یلیتکم

و  هـا  دانشـگاه از یـ مـورد ن  یعلمـ  هیـأت  تـأمین  يت الزم بـرا یو حما ریزي برنامه )ج
 یعلمـ  هیـأت  ت عضـو بشاخص نسـ  ارتقاي منظور به یو پژوهش یعالآموزشی  مؤسسات

ان یکه تا پا اي گونه به یدولتغیر و یاعم از دولت ها دانشگاه یبه دانشجو در تمام وقت تمام
آموزشـی   و مؤسسـات  هـا  دانشـگاه در  وقت تمام یعلم هیأت شجو بهنبرنامه نسبت کل دا

  .ست و پنجاه برسدیبه حداکثر دو نور پیامبه حداکثر چهل و در دانشگاه  یدولتغیر یعال
و مؤسسـات   هـا  دانشگاهدر  يشگاه کاربردیز آزمایو تجه اندازي راه، جادینسبت به ا )د
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علم و  يها پارك، فناوري يها شهرك، یقاتیتحق، یعلم، یدانشگاه يها شهرك، یآموزش
و  یعلمـ  هیـأت  ياعضـا ، ا شـرکت یـ  اجرایـی ي ها دستگاهق یو مراکز رشد از طر فناوري
 هـا  شـرکت و  اجرایـی ي هـا  دسـتگاه . گردد تأمیندانشگاه  یلیالت تکمیان تحصیدانشجو

  .ندینه نمایهز ها آزمایشگاهن یق ایخود را از طر یاز اعتبارات پژوهش یبخش ندتوان می
 اي گونـه  بـه  ید ناخـالص داخلـ  یـ ق و پـژوهش از تول یـ ش سـهم تحق یافزا منظور به )ه

 م درصـد یزان نـ یساالنه به م، ید ناخالص داخلید که سهم پژوهش از تولینما ریزي برنامه
ن راسـتا منـابع   یـ در ا. برسـد ) 3/0( ان برنامه بـه سـه درصـد   یافته و تا پایش یافزا) 5/0(

خـاص   يهـا  برنامـه در قالـب   یهـر سـال در بودجـه سـنوات     ن بند رایقات موضوع ایتحق
ن بنـد را  یـ کشور موضـوع ا  یقاتیان سال گزارش عملکرد تحقیز در پایمشخص نموده و ن

  .ندینما ارایه یاسالم يقات مجلس شورایون آموزش و تحقیسیبه کم
 یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، و بهداشـت  فنـاوري قـات و  یتحق، علوم يها وزارتخانه )و

آن ي ها شاخص، لیضمن اعمال اقدامات ذ ربط ذيي ها دستگاهر یسا يموظفند با همکار
قـات مجلـس   یون آمـوزش و تحق یسـ یش نموده و گزارش عملکرد سـاالنه را بـه کم  یرا پا
  :دینما ارایه یاسالم يشورا
آموزشـی   عدالت براساس عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه یفیو ک یکم ارتقاي -1

  ؛ن مادهیر احکام ایت سایانداز با رعا سند چشم يها اولویتو 
و  یاعـم از دولتـ   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهتمام  یعلم هیأت اصالح هرم -2

  ؛يسته ساالرید بر شایالزم با تاک يبا فراهم آوردن بسترها یردولتیغ
معتبــر  یقــاتیو تحقآموزشــی  يبــا مراکــز و نهادهــا یگســترش ارتباطــات علمــ -3
، مشتركآموزشی  يها دوره يبرگزار، مشتركي ها دانشگاه اندازي راهق یاز طر یالملل بین
د یـ گـر بـا تأک  ید يو تبادل استاد و دانشجو با کشورها یپژوهشي ها طرحمشترك  ياجرا

و  ینـ یمعـارف د ، علـوم انسـانی   يها زمینهدر  ویژه بهمنطقه و جهان اسالم  يبر کشورها
کشـور بـا    ینقشه جـامع علمـ   براساسران یا یسالم يجمهور دار اولویتشرفته و یعلوم پ

  ؛یعلم هیأت اعضاء يکشور و توانمندساز یهدف توسعه علم
، يگـذار  سیاسـت کشور جهت  یپژوهشي ها زمانسان نهادها و یب یجاد هماهنگیا -4

، علــوم عـالی  شـوراي و  فنـاوري قـات و  یتحق، علـوم  وزارتو نظـارت کـالن    ریـزي  برنامـه 
  ؛فناوريقات و یتحق
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 ين سال اجـرا یدر نخست یو پژوهش عالی آموزش یازسنجیطرح ن ين و اجرایتدو -5
بـا   یردولتـ یو غ یدولتـ  یو پژوهشـ  عالی آموزشن مؤسسات زتوسعه متوا منظور بهبرنامه 

  ؛ازها و امکاناتیتوجه به ن
 عالی شورايکشور تحت نظر  فناوريعلم و  یابیش و ارزیکپارچه پایاستقرار نظام  -6
کشـور   یت علمـ یران جهت رصد وضعیمرکز آمار ا یبا هماهنگ فناوريقات و یتحق، علوم

بـه اهـداف اسـناد     دسـتیابی زان یـ ن میـی و تع یالمللـ  بـین و  اي منطقـه ، یاس ملیدر مق
ون آمـوزش و  یسیگزارش ساالنه به کم ارایهو  یار ثبتثآ يایر و پویبر نظام فراگ یباالدست

  ؛یاسالم يشوراقات مجلس یتحق
کشـور در   ینقشـه جـامع علمـ    يل و اجـرا یـ تکم يالزم برا یانجام اقدامات قانون -7
  ؛برنامه پنجم یابالغ یکل يها سیاست) 11( بند يراستا
شـامل سـهم درآمـد     فنـاوري علـم و   یاصـل ي هـا  شاخصتحقق  يبرا ریزي برنامه -8

سـرانه  ، یانیـ شـرفته و م یپ يها فناوريبر مبتنی  حاصل از صادرات محصوالت و خدمات
دات یـ تعـداد تول ، ثبت اختـراع  یتعداد گواه، فناورياز علم و  یناش ید ناخالص داخلیتول

بـه   فنـاوري علـم و   يهـا  فعالیـت در  یخـارج  يگـذار  سـرمایه نسـبت  ، یالملل بین یعلم
  .بنیان دانش يها شرکتقات کشور و تعداد یتحق يها هزینه

گـاه  یان برنامه حـداقل بـه جا  ید که تا پاینما ریزي برنامه اي گونه بهدولت موظف است 
  .نه برسدین زمیرتبه دوم در منطقه در ا

 يها شرکتت از یو حما فناوريتوسعه و انتشار  منظور بهدولت مجاز است  -17ماده 
  :ر را انجام دهدیاقدمات ز بنیان دانش

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه تقاضا محـور مشـترك بـا    ي ها پژوهشاز  یت مالیحما )الف
ه در مـوارد نـاظر بـه حـل مشـکالت      یـ علم يهـا  حوزهو  فناوريو  یپژوهش، عالی آموزش

آن را  يهـا  هزینـه از ) ٪50( ن کـه حـداقل پنجـاه درصـد    یـ موجود کشور مشـروط بـه ا  
  ؛و تعهد کرده باشد تأمین یدولتغیر يکارفرما
کوچـک و متوسـط    يهـا  شـرکت و توسـعه   يگیـر  شـکل ل یهو تسـ  یت مالیحما )ب
 د محصـوالت یـ تول ویـژه  بـه  فناوريدانش و  سازي تجارينه یکه در زم یو تعاون یخصوص
ز یو ن کنند میت یفعال یو مهندس یشرفته و صادرات خدمات فنیپ يها فناوريبر مبتنی 

  ؛یردولتیق بخش غیاز طر فناوريعلم و  يها پاركمراکز رشد و  اندازي راهت از یحما
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 يقراردادهـا  یخـارج  يهـا  طـرف ق یتشـو  يالزم در راسـتا  یقـانون  يهـا  حمایت )ج
 يهـا  فعالیـت از  یو بخشـ  یانتقـال دانـش فنـ    يبـرا  یخارج يگذار سرمایهو  یالملل بین
  ؛یداخل يها شرکتق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت یتحق

اسـتفاده از   منظـور  بـه  فنـاوري ده و بـازار  یـ جاد و توسعه بورس ایاز ا یت مالیحما )د
  ؛و خدمات يکشاورز، صنعتي ها بخشاز یبه ن ییگو پاسخدر جهت  یعلم يها ظرفیت

و  وري بهـره  ارتقـاي  يدر راستا ییدانشجو يها رسالهو  ها نامه پایاناز  یت مالیحما )ه
  ؛حل مشکالت کشور

 یمالت یو حما ید دانش فنیتول، نه ثبت اختراعاتیاز هز یو پرداخت بخش تأمین )و
  .از اختراعاتیو امت ید دانش فنیخر يدکنندگان برایاز تول

، یقـات یو تحق یزات پژوهشـ یـ مکلفند امکانـات و تجه  اجراییي ها دستگاه -1تبصره 
 بنیـان  دانش يها شرکتار مؤسسات و یدر اخت یحیرا با نرخ ترج ها کارگاهو  ها آزمایشگاه

ران قـرار  یـ وز هیأت رچوب مصوبهادر چ فناوريقات و یتحق، علوم عالی شوراي تأییدمورد 
  .دهند

اجـازه داده   اجرایـی ي هـا  دسـتگاه بـه   فناوريتوسعه و انتشار  يدر راستا -2تبصره 
و  هـا  دانشگاهرچوب قرارداد با ارا که در چ یزاتیو تجه یدانش فن، يت فکریمالک شود می

و مؤسسـات   هـا  دانشگاهجاد و حاصل شده است به یا یدولت فناوريو  یمؤسسات پژوهش
  .دنیادشده واگذار نمای

 یگـواه  ارایهپس از صرفاً  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است -3تبصره 
  .دینسبت به ثبت اختراعات اقدام نما صالح ذيمراجع  ياختراعات از سو یعلم يزیمم

همـان دانشـگاه    يهیـأت امنـا   با موافقـت  ندتوان می یعلم هیأت ياعضا -4تبصره 
اقـدام   بنیـان  دانش یخصوص) %100( صد در صد يها شرکتل مؤسسات و ینسبت به تشک

انعقـاد   يبـرا  ها شرکتن مؤسسات و یا. ندیمشارکت نما ها شرکتن مؤسسات و یا در ایو 
مشـمول قـانون منـع    ، اجرایـی ي هـا  دستگاهم با یرمستقیا غیم و یمستق یقرارداد پژوهش

  .دنتسیآن ن يت بعدارییتغ یمعامالت دولتمداخله کارکنان در 
از نخبگـان   يو معنو يماد مند هدف يها حمایتگسترش  منظور بهدولت  -18ماده 

  :ر را انجام دهدیاقدامات ز فناوريو  یو نوآوران علم
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  ؛يساز ق فرهنگیاز طر یمنزلت اجتماع ارتقاي )الف
مــورد عالقــه در  یلیتحصــ يهــا رشــتهو ورود بــه  یلیتحصــ ارتقــايل در یتســه )ب
  ؛قبل و بعد از ورود به دانشگاه يها دوره

قات یتحق، علوم يها وزارتخانهق یاز طر یلیو بورس تحص یمال يها حمایت اعطاي )ج
  ؛نخبگانملّی  ادیو بن یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت فناوريو 

  ؛از کشوریمورد ن دار اولویت يها رشتهو  ها زمینهدر  یلیت تحصیهدا )د
  ؛يه سالمت فرد و خانواده ویمه پایو ب یاجتماع تأمینمه یب يبرقرار )ه
  ؛و امور نوآورانه یدر انجام مراحل پژوهش یمال يریپذ رفع دغدغه خطر )و
  ؛آنان يدستآوردها سازي تجاريت از یحما )ز
  ؛یو تعلق مل يخودباور، ییرت افزایبص، يت ابعاد معنویتقو )ح
و با  یالملل بیندر تراز  يتوانمند فناوريو  یقاتیتحق، یت مراکز علمیجاد و تقویا )ط

 يکـارگیر  بـه بـا   يو راهبـرد  يادیـ مختلف علوم و فنـون بن  يها امکانات خاص در شاخه
ل علم بـه ثـروت در طـول    ینو و تبد يها دهیا، نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش

  ؛برنامه
بـا  متناسـب   برتـر  ينخبگـان و اسـتعدادها   يمناسب برا یشغلي ها فرصتجاد یا )ي

 يهـا  گـذاري  سـرمایه ت از یـ کشـور بـا حما   يهـا  اولویـت و آنها  يها توانمنديتخصص و 
  ؛به بازار کار ارایهبه محصول قابل  یل دانش فنیر جهت تبدیخطرپذ
، یعلمـ  يهـا  انجمـن ش سـهم مشـارکت   یافـزا  يمناسب بـرا  يهاسازوکارجاد یا )ك

  ؛ت کشوریریو مد ها سازي میبرتر در تصم ينخبگان و استعدادها
نخبگان و دانشمندان کشور ، یعلم يها انجمنمشارکت  يالزم برا سازوکارجاد یا )ل

و برتـر جهـان و    یالمللـ  بـین  یو پژوهشـ  یو مجـامع علمـ   هـا  کنفـرانس ، هـا  همایشدر 
در جهـان و فـراهم کـردن     یرانـ یدانشـمندان و نخبگـان ا   يهـا  توانمنـدي از  گیري بهره

  ؛مناسب در داخل و خارج کشور یمطالعاتي ها فرصت
 در سـطح ) patent( یاز علمـ یـ ثبت جواز امت يها هزینهاز  یو پرداخت بخش تأمین )م
  .آنان ید علمیانتشار آثار مف يالت الزم برایدات و تسهیجاد تمهیو ا یالملل بینو ملّی 

  -19ماده 
سـه   یفیک ارتقايو با هدف  یابالغ یکل يها سیاست) 8( تحقق بند يدر راستا )الف
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ن یادیـ برنامه تحـول بن  شود میبه دولت اجازه داده  یت اسالمیمهارت و ترب، حوزه دانش
ل یـ ذ يها اولویتت ین موضوعه و با رعایدر نظام آموزش و پرورش کشور را در چوب قوان

  :در آورداجراي ران به یوز هیأت ب درید و پس از تصوین نمایتدو
 يهـا  یسـتگ یجهـت کسـب شا   یو درسـ  یو پرورشآموزشی  يها برنامهتحول در  -1

م یبر فلسفه تعلـ مبتنی  یدوره آموزش عموم گانآموخت دانشتوسط  یرانیاز فرد ایمورد ن
  ؛فناوري يکارگیر بهو  یازسنجیو ن یت اسالمیو ترب

و ي ا حرفـه توسـعه  ، انآمـوز  دانـش  يهـا  ویژگیق و یعال براساس یلیت تحصیهدا -2
  ؛از کشوریمورد ن یانسانه یسرما
تحقـق   يبرا یابیکرد ارزشید بر رویبا تاک یلیشرفت تحصیپ یابیاصالح نظام ارزش -3

ان یـ ند تا پاین فرآیو تحقق کامل ا یلیتحص يها دورهه یدر کل يریادگی -یاددهیند یفرآ
  ؛برنامه
علـوم   يها رشتهان مستعد به آموز دانشورود  يزه الزم برایجاد انگیو ا يبسترساز -4

  ؛انسانی
مختلـف   يهـا  رشـته ان در آمـوز  دانـش ن تعداد یتوازن ب يبرقرار يبرا ریزي برنامه -5
ان یـ توازن تـا پا  يو در طول برنامه و برقرار تدریج بهجامعه  يازهایبا نمتناسب  یلیتحص

  ؛برنامه
از یـ و مهارت بـا توجـه بـه ن    یگستیک شایکسب حداقل  يمناسب برا يبسترساز -6

  ؛يان دوره متوسطه نظرآموز دانش یتمام يان برنامه برایتا پابازار کار 
  ؛وري بهرهش یاصالح و افزا، یابیارزش، شیت جهت پایفین کیاستقرار نظام تضم -7
از یـ موجـود و مـورد ن   نیـروي انسـانی  ي ا حرفـه  يهـا  صـالحیت  ارتقايسنجش و  -8

  ؛یو پرورشآموزشی  يها شاخص براساسآموزش و پرورش 
و  یمعـارف اسـالم  ، و فهم قـرآن  یخوان برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان ارایه -9

  ؛یبا اهداف قرآن یعرب
 یو روانـ  یسـالمت جسـمان   ارتقايآموزشی  يها برنامهن یجهت تدو ریزي برنامه -10
  ؛یو قرآن ینید يها آموزهبر مبتنی 
 یو خانواده جهت تحقق سالمت روح آموز دانشت و گسترش نظام مشاوره یتقو -11
  ؛انآموز دانش
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در سـاعات بالاسـتفاده جهـت    بـدنی   تربیتسازمان  یاز اماکن ورزش يبردار بهره -12
  ؛انآموز دانش یسالمت جسم ارتقاي
  ؛انآموز دانش یورزش يش سرانه فضاهایافزا -13
 تحقـق عـدالت  ندها جهت یفرآکلیه  ارتباطات و اطالعات در فناوري يکارگیر به -14

 يهـا  دورهو دروس آموزشـی   يهـا  برنامـه  ارایـه موجـود و   يندهایل فرآیو تسهآموزشی 
  ؛یکیالکترونصورت  به یلیتحص

در کشـور از جملـه   آموزشـی   يهـا  نظـام گـر  یجاد تعامل و ارتبـاط مـؤثر بـا د   یا -15
  ؛ک نظام واحدیر نظام یز عنوان به عالی آموزش
، ونسـکو یماننـد   یالملل بینگر کشورها و مراکز ید سازنده باآموزشی  جاد تعاملیا -16

  .وكیونیسسکو و یآ
منـابع  در  يسـاز  نـه یق بهیـ از طر وري بهـره ش یافـزا  منظور بهدولت موظف است  )ب
د که در طـول برنامـه   یاقدام نما نحوي بهدر وزارت آموزش و پرورش  یو منابع مال انسانی

  .ابدیش یافزا یبه پرسنل یپرسنلغیر سهم اعتبارات
 قانون اساسـی ) 15( آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم )ج

  .دیت نمایرا در مدارس تقو یات بومیو ادب یش محلیگو
ي هـا  فرصـت بـه   ین دسترسیتضم منظور بهوزارت آموزش و پرورش موظف است  )د

و  یافتـه  توسعهدر مناطق کمتر  ویژه بهاز مناطق یت و نیجنسمتناسب  بهآموزشی  عادالنه
 يهـا  هزینـه  تـأمین و  يا نسبت بـه آمـوزش از راه دور و رسـانه   ، یت آموزشیرفع محروم

  .دیاقدام نما ير امور مربوط به مدارس شبانه روزیبهداشت و سا، رفت و آمد، هیتغذ
 یژه و توانبخشـ یـ و يازهـا ین تـأمین  يوزارت آموزش و پـرورش مکلـف اسـت بـرا     )ه
  :ر را انجام دهدیاقدامات زآموزشی  مختلفي ها گروه
  ؛ریو فراگ یقیتلف يها برنامه يسترش اجراگمدارس و  سازي منعطف -1
ن کودکان با یو آموزش والد سازي جهت آگاه رسانی اطالعجامع  يها برنامهن یتدو -2

  ؛خاص يازهاین
  ؛ن مدارسیش امر مشاوره در ایت طرح سنجش کودکان و افزایتقو -3
ط و یخـاص و فـراهم آوردن شـرا    يازهـا یو کودکان بـا ن  ییمدارس استثنا  توسعه -4

 گونـه  ایـن از یـ مـورد ن ي هـا  مهـارت ش یو افـزا  سـازي  امکانات خاص الزم جهت توانمنـد 
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  ؛انپذیر آموزش
ـ یا -یاسـالم ي هـا  ارزشج یتـرو  يما موظف است در راستایسازمان صدا و س )و ، یران

ت و یـ تقو، یو اجتمـاع  یفرهنگـ  يهـا  يو مقابله با ناهنجار یسطح فرهنگ عموم ارتقاي
 يبـرا  ویـژه  بـه مـرتبط   يهـا  در شـبکه  یتـ یو ترب یعلمـ ، یآموزشـ  يهـا  برنامهگسترش 

ت یـ ت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویان در جهت حمایان و دانشجوآموز دانش
  .ت قرار دهدیجوانان را در اولوملّی  هویت

  -20ماده 
، مـدار  دانش، متخصص و متعهد نیروي انسانیت یترب يبرا يساز زمینه منظور به )الف

 یفـ یو ک یبا هـدف توسـعه کمـ   ، يافزار نرمنهضت  يازهایمنطبق با ن، نیخالق و کارآفر
  :دولت مجاز است

 براسـاس کشـور   يمتخصـص مـورد تقاضـا    نیـروي انسـانی  ت یـ ترب  نه سـرانه یهز -1
محاسـبه و   یدولت فناوريو  یقاتیتحق، یخدمات پژوهش يها هزینهو آموزشی  يها هزینه

  ؛کند تأمینساالنه  طور به
 یجـ یو ترو یش تعـداد مجـالت پژوهشـ   یافزا يط برایل شرایو تسه یت مالیحما -2

ان برنامـه تعـداد   یـ که تـا پا  اي گونه بهت یفیبا حفظ ک یمختلف علم يها زمینهکشور در 
برنامه چهـارم   یانینسبت به سال پا یداخل یمجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علم

 هـا  بانـک بـه   یدسترسـ  يدات الزم براین تمهیهمچن. ش دهدیرا حداقل به دو برابر افزا
  ؛دیمعتبر را فراهم نما یعلم یاطالعات
و پنج دانشـگاه برتـر    فناوريو قات یم تحقواز ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت عل -3

عملکـرد برجسـته در    يکـه دارا  یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، وابسته بـه وزارت بهداشـت  
 یبانیو پشـت  یو حقـوق  یت مـال یـ حما هستند فناوريدانش و  يگسترش مرزها يراستا

  ؛دیژه نمایو
  .آورد عمل به یت مالیحما، یعلم يها انجمناز  -4
کـه  هـایی   فرهنگسـتان و  یو پژوهشـ  عـالی  آمـوزش مراکز و مؤسسات ، ها دانشگاه )ب

و  فنـاوري قـات و  یتحق، علـوم  يهـا  وزارتخانه عالی آموزشگسترش  يمجوز از شورا يدار
بـدون الـزام بـه     باشد می ربط ذي یر مراجع قانونیو سا یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت

قـانون محاسـبات    ویـژه  بـه  یدولتـ ي ها دستگاهحاکم بر  ین و مقررات عمومیت قوانیرعا
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مناقصات و اصالحات و الحاقـات   يقانون برگزار، يت خدمات کشوریریقانون مد، یعموم
 -يو ادار یمعـامالت ، یمـال  يهـا  نامـه  آیـین مصـوبات و   چـارچوب و فقـط در  آنهـا   يبعد

قـات  یتحق، علوم يوزرا تأییدکه حسب مورد به  هیأت امنا مصوب یالتیتشک -یاستخدام
ــاوريو  ــک  فن ــوزش پزش ــان آم ــت درم ــورد  یو بهداش ــتاندر م ــا  فرهنگس ــه ه ــدب  تأیی
، علـوم  يها وزارتخانه يستاد یعلم هیأت ياعضا. نمایند میعمل ، رسد میجمهور  سییر

ن بنـد  یـ ز مشـمول حکـم ا  یـ ن یدرمان و آمـوزش پزشـک  ، و بهداشت فناوريقات و یتحق
و  گـردد  مـی ز یـ ن یلـ بق يها نامه آیینمات و یتصم، ن بند شامل مصوباتیحکم ا. هستند

  .هستند یده به قوت خود باقیادشده مادام که اصالح نگردیمصوبات 
و  یاسـتخدام ، یمعـامالت ، يادار -یمـال و مقـررات   هرگونه اصالح ساختار -1تبصره 

ــک ــگاه یالتیتش ــا دانش ــات  ه ــوزشو مؤسس ــالی آم ــ ع ــ یو پژوهش ــ یدولت ن یهمچن
  .ن بند استیفقط مشمول مفاد ا یتخصصهاي  فرهنگستان
 ،ن مراکز و مؤسسـات یدولت به ا یاز منابع عموم یافته اختصاصاعتبارات  -2تبصره 

بودجـه   براساسمنظور و  یقطع  نهین مراکز به هزیشده و بعد از پرداخت به ا یکمک تلق
  .نه استیشان قابل هزیت ایمسؤولو با  هیأت امنا مصوب یلیتفص

و  فنـاوري و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش کـه مؤسسـات و مراکـز     ییمعادل درآمدها )ج
از  نماینـد  مـی د موقوفـات جـذب   یا و عوایهدا، محل تبرعات در هر سال ازها  فرهنگستان

و محاسـبه   تأمین اي سرمایه يها داراییاعتبارات تملک  عنوان بهز ین یمحل درآمد عموم
  .گردد می

پـرورش و  ، در امور آموزش ها دانشگاه یاصل يها مأموریت ییش کارآیافزا منظور به )د
ان از نظــر یدانشــجو یاز امــور رفــاه) ٪20( ســت درصــدیدر هرســال حــداقل ب فنـاوري 
  .واگذار گردد یدولت ریجدا و به بخش غ ها دانشگاهاز بدنه  يساختار

و  ياز انجـام امـور مـواز    يریجلوگ، يگر يکاهش تصد منظور بهدولت مکلف است  )ه
 يگـذار  سیاسـت ه در یوحدت رو، فناوريقات و یتحق، وزارت علوم یتیت نقش حاکمیتقو
ت یریجـاد مـد  ینسبت به ا ییخدمات دانشجو ارایهت یفیت و کیکم ارتقاي، ریزي برنامهو 

، یحقـوق  يهـا  توانمنـدي از مجموعـه امکانـات و    گیري بهرهامور مربوط  یواحد سامانده
  اداره، انیدانشـجو  یامور ورزشـ  يها فعالیت، انیو اعتبارات صندوق رفاه دانشجو یپرسنل
سـال اول برنامـه    یطـ ، فناوريقات و یتحق، وزارت علوم ییو معاونت دانشجو بدنی تربیت
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  .اقدام کند
دولت بـه   یاز محل بودجه عموم اي سرمایه يها داراییو تملک  اي هزینهاعتبارات  )و

ف مستقل در یرد براساسها  فرهنگستانو  یو پژوهش عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
  .یابد میاختصاص ملّی  در قالب اعتباراتآنها  یبودجه سنوات

، یدولتـ ي هـا  دانشـگاه ان یت از دانشجویحما منظور به شود میبه دولت اجازه داده  )ز
وابسـته بـه   ي ا حرفـه و  یفنـ  يهـا  آموزشـکده و  نـور  پیامو  يکاربرد -یعلم، یآزاد اسالم

از  یکـ یمجـوز از   يکـه دارا  یدولتـ غیر عالی آموزشمؤسسات ، 1وزارت آموزش و پرورش
 باشـند  مـی  یدرمان و آموزش پزشـک ، ا بهداشتی فناوريقات و یتحق، علوم يها وزارتخانه

ار صـندوق رفـاه   یـ الحسـنه در اخت  وام بلنـد مـدت قـرض   صـورت   بـه  يالت اعتبـار یتسه
  .قرار دهد ربط ذي ير نهادهایان و سایدانشجو

ه یت مازاد بر سهمیمجازند از ظرف یقاتیو تحق عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه )ح
مـت تمـام   یق براسـاس ، کننـد  میجاد یکه ا يدیجد يها ظرفیتا یگان خود و یآموزش را

در مقـاطع مختلـف دانشـجو     هیـأت امنـا   تأییـد و بـا   یدولتـ  ریبا بخش غ یا توافقیشده 
ز بـه خزانـه کـل بـه حسـاب      یـ را حسب مـورد پـس از وار   یافتیدر یرند و منابع مالیبپذ

  .منظور کنند یاختصاص يها درآمد
ق یـ خـود را از طر آموزشـی   تیـ از ظرف یبخشـ  شـود  میاجازه داده  ها دانشگاهبه  )ط

 منظـور  بـه در مـوارد خـاص   . ل کننـد یـ ه تکمیافت شهریبا در یخارج يرش دانشجویپذ
بـدون   هیأت امنا بیبا تصو یخارج يرش دانشجویپذ یو انقالب یاسالمي ها ارزشج یترو
  .مجاز است، فیا با تخفیه یافت شهریدر

قـات و  یتحق، علـوم  يهـا  وزارتخانـه ص یحسب مورد به تشـخ ، کشوري ها دانشگاه )ي
 يهـا  خانـه وزارتگسـترش   يب شـورا یبا تصو یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت و فناوري
گـر شـهرها و   یا دیـ شعب در شهر محل استقرار خود  تأسیسنسبت به  ندتوان می، مربوط

ه از یافت شـهر یخودگردان و با درصورت  به ز در خارج کشوریمناطق آزاد داخل کشور و ن
  .داوطلبان اقدام کنند

                                                                                                                                               
اي وابسـته بـه    هاي فنی و حرفـه  ها و آموزشکده قانون برنامه پنجم توسعه دانشکده 23براساس ماده  -1

  .علوم، تحقیقات و فناوري انتقال یافت وزارتوزارت آموزش و پرورش به 
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، و بـاالتر و فرزنـدان آنـان   ) %25( پنج درصـد  ست ویان جانباز بیه دانشجویشهر )ك
تـه امـداد امـام    یان تحـت پوشـش کم  یآزادگان و فرزندان آنان و دانشجو، ندان شاهدزفر

  .شود تأمینف مستقل معاونت یاز محل اعتبارات رد یستیو سازمان بهز) ره( ینیخم
مـذکور در داخـل کشـور خـارج از     ي ها دانشگاهرش دانشجو در شعب یپذ -1تبصره 

توسـط   یدوره کارشناسـ  يرش دانشجو برایضوابط پذ. انجام خواهد شد يآزمون سراسر
و  16/08/1368مصـوب   هـا  دانشـگاه رش دانشجو در یقانون پذ) 4( موضوع ماده کارگروه

از  یکـ ی تأییـد و حسب مورد بـا   ها دانشگاهشنهاد یبا پ یلیالت تکمیصتح يها دوره يبرا
ن یـی تع یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، ا بهداشـت ی فناوريقات و یتحق، علوم يها وزارتخانه

  .شود می
ان بـا توجـه بـه نـوع رشـته و سـطح       یاز دانشـجو  یافتیـ ه دریزان شهریم -2تبصره 

ن یـی دانشگاه تع يهیأت امنا توسط، شده ارایه یرفاه وآموزشی  کمک، یخدمات آموزش
طبـق ضـوابط    یمعتبـر خـارج  ي ها دانشگاهمشترك با  يها دوره ياجرا ؛شود میاعالم و 

 گونـه  ایندر  یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت فناوريقات و یتحق، علوم يها وزارتخانه
  .شعب بالمانع است

خ درخواسـت داوطلـب   یدولت مکلف است حداکثر ظرف سـه مـاه از تـار    -3تبصره 
ان یوو دانشـج  یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  ياقامت بـرا   و اجازه) زایو( دیرواد اعطاينسبت به 

  .ه اقدام کندیالعالم یالمصطف هو جامع ین شعب دانشگاهیا یخارج
ان از یر دانشـجو یهماننـد سـا  ، ین شـعب دانشـگاه  یـ ا یرانیان ایدانشجو -4تبصره 

  .برخوردار خواهند بود یلیت تحصیمعاف
ن مـاده بـا درج نـوع    یا) ي( و) ح( يرش دانشجو موضوع بندهاینحوه پذ -5تبصره 

  .گردد میل صادر یرش و محل تحصیپذ
 یو پژوهشـ آموزشی  مراکز يکه برا یا و امکاناتیمزا، التیه از تسهیعلم يها حوزه )ل

  .هستندبرخوردار ، شود میا ین شده ییتع
ش و یق افزایاز طري ا حرفه یستگیگسترش شا منظور بهدولت مکلف است  -21ماده 

و  ارتقـاي کـار و   يرویـ ن یلیاصالح هرم تحص، طیمح یمهارت با نگرش به انجام کار واقع
کار کشور با سطح  يروین یستگیکاهش فاصله سطح شا، یانسان يها سرمایه يتوانمندساز
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گـاه  یجا ارتقايجوانان و  يبرا يا و حرفه ید شغلیجدي ها فرصتجاد یو ا یاستاندار جهان
کشـور   يکـاربرد  -یو علمي ا حرفهو  ینظام آموزش فن يبراي ا حرفهو  یفني ها آموزش

ن قـانون در  یـ ب ایخ تصویاز تارسال  یک ظرف، افتهینا و سازمان یرسم ریغ، یاعم از رسم
  :کنداجراي الزامات مناسب  بینی پیشه و با یالزم را ته يهاسازوکارر یز يمحورها
، یمتوسـطه و عـال   یرسـم ي هـا  آمـوزش در  يکارورزو  يکارآموزاستمرار نظام  )الف

  ؛يکاربرد -یو علمي ا حرفهو  یفن یرسم ریغ
 یحـ یبا نـرخ ترج  یالت مالیتسه اعطايق یمهارت در کشور از طر ارتقاي سازي فراهم )ب

بخـش   حضـور فعـال و مـؤثر    يساز زمینهط سهل و یبا شرا يو کالبد یکیزیف يفضاها تأمینو 
  ؛کشور يکاربرد - یعلم یمهارت یرسم ریو غ یرسمي ها آموزشدر توسعه  یدولت ریغ

ي هـا  بخـش در ي ا حرفـه و  یان از آموزش فنبردار بهرهل مشارکت یش و تسهیافزا )ج
  ی؛دولت ریو غ یدولت

ي ا حرفهو  یفني ها آموزش ریزي برنامهت در یریو مد يگذار سیاستدر  یهماهنگ )د
  ؛از کشوریبا نمتناسب  ایو پوک نظام منسجم ی عنوان بهکشور 
اط بـ ارت يمنسـجم بـرا  صـورت   بـه ملّـی   يا حرفه يها صالحیت چارچوبکاربست  )ه

ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه و شـغل در جهـت    نامهیمدارك و گواه، ها صالحیت
  ؛یسطوح مختلف مهارت يها یستگین شاییو تع العمر مادام يریادگیشناختن  تیرسم به

ت یـ از و صدور مجوز الزم و حمایمورد ن یکاردان نیروي انسانیو برآورد  یسنج ازین )و
و  یو تعاون یدر بخش خصوص یکاردان يها دورهو توسعه مراکز آموزش  تأسیس منظور به
  ؛از تا سال چهارم برنامهیمورد ن يها ظرفیتجاد یا

 براسـاس  یرسـم   ریـ و غ یرسـم ي ا حرفـه و  یفنـ ي هـا  آمـوزش مراکـز   بندي رتبه )ز
ق و توسـعه  یتحق، نیروي انسانی، يریادگی -یده ادیند یفرآ، اجراییت یریمدي ها شاخص

  ؛رانیفراگ یبانیمنابع و شاخص پشت
افته یص یالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخص دولت مکلف است مابه -22ماده 

برنامـه  قـانون  ) 1(  طرح موضـوع قـانون اصـالح مـاده     ياجرا يها سال لیبا احتساب تعد
و  يبازسـاز  يرا بـرا  30/01/1385 مصـوب ، یو فرهنگ یاجتماع، يچهارم توسعه اقتصاد

در  يره ارزیـ ا حسـاب ذخ یـ و  یمدارس بدون استحکام از محل منابع عموم سازي مقاوم
  .دینما تأمینحداکثر ظرف سال اول برنامه  یقالب بودجه سنوات
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ن یریـ از خ یتیحمـا  يهـا  سیاست يو اجراتنظیم  ن مکلف بهیدولت همچن -تبصره
 يهـا  پروژهل یافته آنان را جهت تکمیتحقق  يها کمکد معادل یو با باشد میساز  مدرسه

  .دیمنظور نما یتمام در بودجه سنوات مهین
ب برنامـه توسـط وزارت   یتصـو  پـس از ن ماده حداکثر ظرف دوماه یا ياجرا نامه آیین

  .رسد میران یوز هیأت تصویب بهه و یآموزش و پرورش ته
وزارت  اي فنـی و حرفـه   يهـا  آموزشـکده و  هـا  دانشـکده برنامـه   ياز ابتدا -23ماده 

و  ها داراییو  نیروي انسانیمنقول و  ریاموال منقول و غ، ه امکاناتیآموزش و پرورش با کل
 فنـاوري قـات و  یتحق، از وزارت مـذکور منتـزع و بـه وزارت علـوم     ها مسؤولیتتعهدات و 

  .گردد میملحق 
 یوسته و کارشناسـ یپ یمکلف است در مقاطع کاردان فناوريقات و یتحق، وزارت علوم

  .دیاقدام نما ها آموزشکدهو  ها دانشکدهن یرش دانشجو در ایوسته به پذیناپ
است که  اي فنی و حرفه يها آموزشکدهو  ها دانشکده، انتزاع و انتقال يمبنا -تبصره

  .اند ا مجوز داشتهیفعال بوده  1388-1389 یلیدر سال تحص
مات و ین تصـم یو همچنـ  ها دستورالعملها،  ها، بخشنامه نامه بیه تصویکل -29 ماده
احکام محـاکم   يه به استثنایمجر  و مراجع قوه ییامنا و مقامات اجرا يها هیأتمصوبات 

و دولت  ییاجرا يها دستگاها ی یبازنشستگ يها صندوق يبرا یکه متضمن بار مال ییقضا
ن بودجه یاز آن قبالً محاسبه و در قوان یناش یقابل اجرا است که بار مال یدر صورت ،باشد

ر یـ در غ ،ن اعتبار شده باشدیربط تأم يا صندوق ذیا بودجه ساالنه دستگاه یکل کشور و 
د بر اعتبار اسـت و مشـمول پرداخـت از    ین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زایا

مربـوط مجـاز    يها صندوقو  ها دستگاه. مربوطه نخواهد بود يها صندوقا یدستگاه  يسو
ن نشـده اسـت،   یآن تـأم  یه که بار مالیو مراجع قوه مجر ییاحکام مقامات اجرا ياجرا  به
در هـر حـال    .ادشده فقط در حدود منـابع مـذکور ممکـن اسـت    یاحکام  ياجرا. ستندین

رش یرقابـل پـذ  یغ هـا  صـندوق و  ییـ اجرا يهـا  دستگاهبودجه به دولت و  يل کسریتحم
ران و یو مـد  هـا  صـندوق و  هـا  دستگاه ين بند به عهده رؤسایا يت اجرایمسؤول. باشد یم

  .مقامات مربوط است
فاء نقش مـؤثر آنهـا   یو ا يژه اقتصادیمناطق آزاد و و یبه منظور سامانده -112 ماده
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جاد رشـد  یکپارچه و ایت یریست ساله نظام، اعمال مدیانداز ب در تحقق اهداف سند چشم
بـا اقتصـاد   ملّـی   و تعامـل اثرگـذار اقتصـاد    يونـد یپ ن مناطق، همیمناسب در ا ياقتصاد

  :مختلف يها بخشدر ملّی  توسعه يه الگویو ارا یجهان
معتبر  یقاتیو تحق یآموزش يبا مراکز و نهادها یبه منظور گسترش ارتباطات علم )ه

بـر طبـق اعـالم     یو معتبـر خـارج   یداخلـ  يهـا  دانشـگاه  ینـدگ یجـاد نما ی، ایالملل نیب
و  یصنعت -يدر مناطق آزاد تجار یخصوص يها دانشگاهس یو تأس ربط ذي يها وزارتخانه

  .ن مربوط مجاز استیت قوانیبا رعا يژه اقتصادیو
سـند   ع و معـادن موظـف اسـت بـه منظـور تحقـق اهـداف        یصـنا  وزارت  -150 ماده

توسعه ) ياستراتژ(ن راهبرد یدر قالب تدو ،رانیا یاسالم يست ساله جمهوریانداز ب چشم
ده صـنعت و معـدن، در   یـ برگز يهـا  بخشریـ معاونـت در ز  یبا هماهنگ یو معدن یصنعت

ل یـ ذ يراهبـرد  يت محورهـا یـ بـا رعا  یو معـدن  ید صـنعت یجهت تحقق هدف رشد تول
  ... :ابدیش یاقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزا اي گونه به

 ي، تـدارك، سـاخت، گسـترش همکـار    یطراحـ  يها قابلیتو  ها يتوانمندش یافزا )ه
ع بـا  یق تعامـل صـنا  یـ ، تعمیآالت صـنعت  نیزات و ماشـ یـ صنعت و دانشگاه، ساخت تجه

بـر   یع مبتنـ یش مستمر سهم صـنا یو افزا فناوريعلم و  يها پاركو  فناوري يها شهرك
ع یصـنا  يور و ارتقا بهره ي، نوسازیصنعتد یب تولیدر ترک) نیع نویصنا(برتر  يها فناوري

  .و معادن
ج ین و تـرو یموظف است به منظور تدو يو معمار يشهرساز عالی شوراي -169 ماده

  ... :یرانیا -یاسالم يو شهرساز يمعمار يالگوها
 براسـاس  یآموزشـ  يهـا  دسـتگاه ر یو سا فناوريقات و یوزارت علوم، تحق -2 تبصره

 يو محتـوا  هـا  سرفصـل   يبه بـازنگر  نسبت  يو معمار يشهرساز عالی شوراي يها هیتوص
  .ندیدروس مربوطه اقدام نما

و اصـالحات   1380دولت مصوب سـال   یاز مقررات مال یم بخشیقانون تنظ - 224ماده 
  :شود یذ میدوره برنامه پنجم تنف ير برایآن با اصالحات و الحاقات ز يو الحاقات بعد

  ) ...ل
 یبودجـه عمـوم   یو اختصاصـ  يا نـه یاز اعتبـارات هز %) 5/0(م درصـد  یحداکثر ن -3
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 یبودجـه عمـوم   يا هیسرما يها ییاز اعتبارات تملک دارا%) 1(ک درصد یدولت، حداکثر 
 يهـا  شـرکت  يهـا  نـه یاز مجمـوع هز %) 25/0(ست و پنج صدم درصد یدولت، حداکثر ب

و  یدولتـ  يهـا  شرکت يا هیسرما يها نهیاز مجموع هز%) 5/0(م درصد ی، حداکثر نیدولت
ــد  ــارات هز%) 50(پنجــاه درص ــهیاز اعتب ــ يا ن ــوم و  یو اختصاص ــاوريتوســعه عل و  فن

و  یت قانون محاسبات عمـوم ید معاونت و بدون الزام به رعایی، با تأيکاربرد يها پژوهش
کـه   یکردن اعتبـارات  نهیقانون نحوه هز«ت یکشور و با رعا ین و مقررات عمومیر قوانیسا

 یدولت مستثن یر مقررات عمومیو سا یت قانون محاسبات عمومیون از رعابه موجب قان
  .شود ینه میهز» 19/11/1364هستند مصوب 

  )م
 یدولتـ  يهـا  شـرکت وابسته به آنها و  یقاتیو مراکز تحق ییاجرا يها دستگاهه یکل -1

) یا اعتبـارات پژوهشـ  یـ و  فنـاوري توسعه علوم و (قات کشور یکه از اعتبارات بخش تحق
 يهـا  تیـ هـا و اولو  يگـذار  سیاسـت ن اعتبـارات را براسـاس   ی، موظفند اکنند میاستفاده 

ند و هر سه ینه نمایهز فناوريقات و یعلوم، تحق عالی شورايشده توسط  نییتع یقاتیتحق
 ارایـه  فنـاوري قـات و  یعلـوم، تحق  يرخانه شـورا یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیماه  

بهشـت مـاه سـال    یان اردیافت گزارش و حداکثر تا پایشورا موظف است پس از در. دهند
 يج و دستاوردهایکشور را به همراه نتا یقاتیاز عملکرد اعتبارات تحق یبعد گزارش جامع

 يبه مجلس شـورا  فناوريقات و یعلوم، تحق عالی شورايد در ییه و پس از تأیته یپژوهش
  .دیه نمایارا یاسالم
 يکـه دارا  یو پژوهشـ  عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه یمازاد درآمد اختصاصـ 2

و  فنـاوري قـات و  یعلـوم، تحق  يهـا  وزارتخانـه  عـالی  آمـوزش گسـترش   يمجوز از شـورا 
در سـقف   باشـند  مـی  ربـط  ذي یر مراجـع قـانون  یو سا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

شود حسـب مـورد    یم ینیب شیپ یواتن بودجه سنین منظور در قوانیا يکه برا یاعتبارات
  .ابدی یاند، اختصاص م که درآمد را کسب کرده يا به همان دانشگاه و مؤسسه

وزارت  يهـا  فیـ ردل یـ ن بودجه ساالنه کشـور، ذ یکه در قوان یدانشگاه يها طرح -3
 يموضـوع قـانون اجـرا    یالت قـانون یشـود مشـمول تسـه    ی، ذکـر مـ  يمسکن و شهرساز

 فناوريقات و یعلوم، تحق يها وزارتخانه یدانشگاه يا هیسرما يها یدارایتملک  يطرحها
  .است یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک
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....  
  )ذ

تحـت پوشـش    یو پژوهشـ  عـالی  آمـوزش  هـاي  مؤسسـه ک از یـ کـه بـه هـر     یمبالغ
و از محـل   یو بهداشت، درمان و آموزش و پزشک فناوريقات و یعلوم، تحق يها وزارتخانه

شـود   یمتمرکز پرداخـت مـ   يها فیردل یذ يا هیسرما ییو تملک دارا يا نهیاعتبارات هز
و  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهپس از ابالغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات 

نامه براساس  ات مندرج در موافقتیشود تا مطابق شرح عمل یالذکر افزوده م فوق یپژوهش
  .نه کنندین و مقررات مربوطه هزیقوان

  )ض
بـار گـزارش    کیموظف است در طول برنامه هر شش ماه  ییو دارا ير امور اقتصادیوز

را در  یقانون بودجـه سـنوات  ) 3(وست شماره یپ یدولت يها شرکت يگذار هیانطباق سرما
اصـل چهـل و    یکلـ  يهـا  اسـت یاز قانون برنامه چهارم و س يچارچوب قانون اصالح مواد

 يبرنامه و بودجـه و محاسـبات و اقتصـاد    يها کمیسیونک طرح به یبه تفک) 44(چهارم 
  .دیارسال نما

، مؤسسـات،  ها دانشگاه درخصوص )ذ(و ) ن(، )ز(، ) و( ياحکام بندها ياجرا -تبصره
 .ن قانون خواهد بودیا) 20(ت ماده یبا رعا یقاتیو تحق عالی آموزشمراکز 
  

علی الریجانی -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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تحقیقات و ، وزارت علوم وظایف و تشکیالت، قانون اهداف
  مجلس شوراي اسالمی 18/05/1383مصوب  فناوري

اجتمـاعی و  ، قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي     ) 99( مـاده  اسـتناد به  -1ماده 
امـور   دن بهبخشی انسجام منظور بهو  17/1/1379فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

، اهـداف وزارت علـوم  ، کشـور  فنـاوري تحقیقـاتی و  ، علمی نظام يگذار سیاست اجرایی و
  :گردد میتعیین  زیر شرح به فناوريتحقیقات و 

روحیه تحقیق و تتبـع و تـرویج فکـر    تقویت  و فناوريتحقیقات و ، توسعه علوم )الف
 ؛فرهنگ علم دوستی ارتقايخالق و 

 ؛علمی و فنی کشور، اعتالي موقعیت آموزشی )ب
ي هـا  جلوهانسانی و اسالمی و اعتالي ي ها ارزش، معارف، تعمیق و گسترش علوم )ج

  ؛شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی هنر و زیبایی
  ؛کشور منابع انسانیمتخصص و توسعه  نیروي انسانی تأمین )د
فنی و توسعه و تـرویج فرهنـگ تفکـر علمـی در     ي ها مهارتسطح دانش و  ارتقاي )ه

  ؛جامعه
  .مراکز علمی و تحقیقاتی، ها دانشگاهحفظ و تحکیم آزادي علمی و استقالل  )و

 فنـاوري تحقیقـات و  ، اصلی و حـدود اختیـارات وزارت علـوم   ي ها مأموریت -2ماده 
  :باشد می زیر شرح به

نظام علمی و امـور تحقیقـات و    يگذار سیاستدر زمینه انسجام امور اجرایی و  )الف
  فناوري

 فنـاوري اسـتعدادها و نیازهـاي پـژوهش و    ، ها قابلیت، نسبیي ها مزیتشناسایی  -1
، تحقیقـاتی ، و معرفی آن به واحدهاي تولیـدي  پژوهی آیندهي و نگر آیندهکشور بر مبناي 

  ؛يبردار بهرهو تحقیقاتی جهت آموزشی  و مراکز ها دانشگاه
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بــا همکــاري یــا پیشــنهاد  فنــاوريراهبــردي تحقیقــات و ي هــا اولویــتبررســی  -2
  ؛فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايو پیشنهاد به  ربط ذياجرایی ي ها دستگاه

ي نـوین  هـا  فنـاوري مـرتبط بـا   ي ها پژوهشحمایت از توسعه تحقیقات بنیادي و  -3
  ؛ها اولویت براساس

، کشـور و مشـارکت در ایجـاد    فناوريبراي تدارك منابع مالی توسعه  ریزي برنامه -4
  ؛ي بومیها فناوريو حمایت از توسعه ملّی  فناوريت یتقوتوسعه و 

افزایش کارآیی و اثربخشی تحقیقـات کشـور و توسـعه     منظور بهاتخاذ تدابیر الزم  -5
  ؛ربط ذيي ها دستگاهتحقیقات کاربردي با همکاري 

و دانـش فنـی و    فنـاوري اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهاي الزم درخصوص انتقال  -6
بـه  آنهـا   ارایهي انتقال یافته به داخل کشور و ها فناوريکردن   بومی منظور به ریزي برنامه

  ؛فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شوراي
در داخل و خارج کشور و حمایـت از   فناوريه ضي مناسب براي عرها زمینهایجاد  -7

ي هـا  شـرکت و  هـا  انجمـن ي تولید شـده در کشـور و کمـک بـه ایجـاد      ها فناوريصدور 
  ؛فناوريتحقیقاتی و ، غیردولتی علمی

، آموزشـی ي هـا  فعالیـت سـویی میـان    هاي الزم بـراي ایجـاد هـم   سـازوکار تمهید  -8
، اقتصـادي ي هـا  بخشو مراکز تحقیقاتی با  ها دانشگاهارتباط تقویت ، فناوريتحقیقاتی و 

  ؛اجتماعی و فرهنگی کشور
ي هـا  بخـش در  فنـاوري اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و  -9

  ؛غیردولتی
، هـا  پیشـرفت شـامل   فنـاوري تحقیقات و ، علومملّی  ارزیابی جامع عملکرد نظام -10

  ؛گزارش ساالنه ارایهشناخت موانع و مشکالت و تدوین و 
پیشـنهادهاي الزم جهـت حفـظ دانشـمندان و محققـان و       ارایـه اتخاذ تدابیر و  -11
  .آنها يها توانمنديامنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از  تأمین
، تحت پوشش وزارت علـوم  عالی آموزش و مؤسسات ها دانشگاهدر زمینه اداره امور  )ب

  فناوريتحقیقات و 
  ؛صالح ذيپیشنهاد ضوابط و معیارهاي کلی پذیرش دانشجو به مراجع  -1
، هـا  دانشـگاه و حمایت از ایجـاد و گسـترش    ریزي برنامهتعیین راهکارهاي الزم و  -2
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 -علمـی ي هـا  فعالیـت و دیگـر مراکـز    فنـاوري مراکز تحقیقاتی و ، عالی آموزشمؤسسات 
هـاي علـوم و فنـون بـا      موزه، ملیي ها آزمایشگاه، ي تحقیقاتیها شهركپژوهشی همانند 

بــا نیازهــا و متناســب  هــاي مردمــی و غیردولتــی و مشــارکتاسـتفاده از منــابع دولتــی  
  ؛هاي کشور ضرورت

بـا نیازهـا و تحـوالت علمـی و     متناسب  و تحقیقاتیآموزشی ، اجرایی ریزي برنامه -3
  ؛فنی در جهان

، و تحقیقـاتی  عالی آموزشمعیارها و استانداردهاي علمی مؤسسات ، تعیین ضوابط -4
  ؛رقابت و نوآوري علمی، پویایی، و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف ها رشته
  ؛و تحقیقاتی کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهي ها فعالیتنظارت بر  -5
اعـم از  ( و یا مؤسسه تحقیقـاتی  عالی آموزشارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد  -6

 تعلیق فعالیت و یـا انحـالل هـر یـک از    ، و جلوگیري از ادامه فعالیت) دولتی و غیردولتی
 براســاسا از دسـت دادن شــرایط ادامـه فعالیــت   یــدر صــورت تخلـف از ضــوابط و  آنهـا  

  ؛هاي مصوب اساسنامه
آنهـا   ي علمی و حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیتها انجمن تأسیسصدور مجوز  -7

  ؛صالح ذيضوابط مصوب مراجع  براساس
دانشـجویان و  ي هـا  تشـکل و  هـا  انجمـن  تأسـیس و صدور مجـوز   اساسنامه تأیید -8
و آنهـا   ارزیابی فعالیـت و  و تحقیقاتی عالی آموزشمؤسسات  و ها دانشگاه گانآموخت دانش

ضـوابط و مقـررات مراجـع     براسـاس آنهـا   اتخاذ تصمیم در مـورد امکـان ادامـه فعالیـت    
  ؛صالح ذي

، امنـا ي هـا  هیـأت ، ممیـزه ي هـا  هیـأت احکـام اعضـاي    صـالحیت و صـدور   تأیید -9
 انتظامی اعضـاي   يها هیأت و علمیهیأت   اعضاي گزینش  يها هیأت، مؤسسي ها هیأت

تحقیقـات و  ، وابسـته بـه وزارت علـوم    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاه علمیهیأت  
  ؛طبق ضوابط و مقررات موضوعه، فناوري

و تحقیقـاتی   عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهرؤساي  تأییدانتخاب و  -تبصره
  .انقالب فرهنگی خواهد بود عالی شورايدر وظایف  مندرج مفاد براساس
 و تحقیقـاتی  عـالی  آمـوزش مؤسسـات  ، هـا  دانشگاهارزیابی و اعتبارسنجی علمی  -10

تخصصـی و  ، ي مسـتقل علمـی  هـا  انجمـن مسـتقیم و یـا از طریـق حمایـت از     صورت  به
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انتشار نتایج در محافل علمـی و  و و مؤسسات  ها دانشگاهدر ارزیابی علمی ها  فرهنگستان
گزارش ساالنه به کمیسیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـوراي اسـالمی و سـایر        ارایه

  ؛صالح ذيمراجع 
یـا   عـالی  آمـوزش و صدور مجوز ایجاد یا توسـعه هرگونـه واحـد     اساسنامه تأیید -11

  ؛و مقاطع تحصیلی ها رشته ،)اعم از دولتی یا غیردولتی( مؤسسه تحقیقاتی
و تحقیقـاتی   عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهارزیابی ساالنه عملکرد مالی  -12
  ؛دولتی
تحقیقـات و  ، ي علـوم هـا  حوزهتخصیص منابع در ي ها اولویتبررسی و پیشنهاد  -13
  ؛کشور ریزي برنامهبه سازمان مدیریت و  فناوري
نهادینـه   منظـور  بـه ی و اتخـاذ تـدابیر الزم   المللـ  بینعلمی هاي  همکاريتوسعه  -14
تحقیقاتی داخـل کشـور بـا مراکـز      -و مبادالت علمی بین مراکز علمیها  همکاريکردن 
ی در چارچوب ضـوابط و مقـررات مصـوب مراجـع     الملل بینو  اي منطقهتحقیقاتی  -علمی

  .صالح ذي
 هیأت امنـا  و پژوهشی مجازند با تصویب عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -تبصره

علمـی و فنـی بـا مؤسسـات و مراکـز صـنعتی و       ، روابط تحقیقـاتی ، ربط ذيوزیر  تأییدو 
مـذکور  ي هـا  زمانسامشابه خارجی برقرار نمایند و یا به عضویت مؤسسات و ي ها زمانسا

قابـل   هیـأت امنـا   حق عضویت مراکز مذکور در این قبیل مؤسسـات بـا تصـویب   . درآیند
  .پرداخت خواهد بود

و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتـی بـا مشـارکت     ها دانشگاه تأسیس«صدور مجوز 
  .»صالح ذيضوابط مصوب مراجع  براساس، و مراکز علمی خارج از کشور ها دانشگاه

  سایر موارد )ج
 نیـروي انسـانی  نظـام آمـوزش و توسـعه     يگذار سیاستمشارکت فعال در فرآیند  -1

  ؛ي سطوح مختلف آموزش کشورها برنامهایجاد هماهنگی الزم بین  منظور بهکشور 
نتـایج حاصـل    ارایـه کشـور و   منابع انسانیتوسعه ي ها اولویتمشارکت در تعیین  -2

  ؛مذکوري ها اولویتهدایت منابع در جهت  منظور به ربط ذيي ها دستگاهشده به 
ها با همکاري سایر مراکـز علمـی و    اکتشافات و نوآوري، اختراعات تأییدارزیابی و  -3

فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیـت معنـوي و ثبـت     منظور بهتحقیقاتی کشور 
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  ؛ربط ذيدر مراجع 
موظف است ظرف مدت شش ماه از تـاریخ   فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -تبصره

 هیـأت  را تهیـه و جهـت تصـویب تقـدیم     ءجـز اجرایی ایـن   نامه آیین، تصویب این قانون
  .وزیران نماید

ارزش علمـی   تأییـد و  نالتحصـیال  فـارغ تعیین ضوابط ارزشـیابی علمـی مـدارك     -4
داخـل کشـور بـه اسـتثناي     ) غیردولتی یادولتی ( عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهمدارك 

 عالی آموزشهاي  نامه تعیین ضوابط مرتبط به تشخیص ارزش علمی گواهی .گروه پزشکی
و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارك مـذکور   ها دانشگاهي علمی ها پژوهشو 

  ؛به استثناي گروه پزشکی
دولتـی و  ( عـالی  آموزشو مراکز  ها دانشگاه درخصوص اجراي مفاد این جزء -تبصره
  .درمان و آموزش پزشکی است، وزارت بهداشت عهده بهدر گروه پزشکی ) غیردولتی

 براي شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهاي درخشان و هـدایت  ریزي برنامه -5
در  فنـاوري تحقیقـات و  ، راهبـردي کشـور در زمینـه علـوم    ي هـا  اولویـت به سـمت  آنها 

  ؛صالح ذيچارچوب مقررات مصوب مراجع 
براي جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهـت همکـاري    ریزي برنامه -6
  ؛فناورياتی و تحقیق، علمی

  آمـوزش  و  درمـان ، بهداشـت  و  فنـاوري  و  تحقیقـات ، علـوم   يهـا  وزارتخانـه  -تبصره
 منظـور  بـه خـارج از کشـور     غیرایرانـی   و محققـان  هیأت علمی  پزشکی مجازند از اعضاي

  .استفاده از خدمات علمی و تحقیقاتی دعوت به کار نمایند
و تحقیقـاتی   عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهاداره امور دانشجویان ایرانی در  -7

 بـا   علمـی   هاي رایزن  اعزام  متقابل از طریق  فنی و  علمی يها زمینهخارج از کشور و ایجاد 
  ؛هماهنگی وزارت امور خارجه

اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی و گسترش زبـان و ادبیـات    -8
  ؛تحقیقاتی خارج از کشورو مراکز  ها دانشگاهفارسی در 

ــتالي فرهنــگ  -9 ــت اســالمی در مجــامع علمــی  ، همکــاري در اع اخــالق و معنوی
  ؛دانشگاهی و در جامعه

مختلـف در زمینــه  ي هـا  بخـش بــه جامعـه و   رسـانی  اطـالع ي هـا  پایگـاه ایجـاد   -10
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  ؛فناوريتحقیقات و ، عالی آموزشو عملکردهاي  ها برنامهو  ها اولویت، ها سیاست
ی و برقـراري ارتباطـات الزم   المللـ  بیني ها زمانسانمایندگی دولت در مجامع و  -11

  ؛و اختیارات وزارتخانه ها مأموریتدر حوزه 
  .یونسکوملّی  انجام امور مربوط به کمیسیون -12

بـا   » فنـاوري تحقیقـات و  ، علـوم  عـالی  شـوراي «از تاریخ تصویب این قانون  -3ماده 
  :گردد میجمهور تشکیل  رییسترکیب زیر به ریاست 

  ؛جمهور رییس -
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -
  ؛درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت -
  ؛وزیر آموزش و پرورش -
  ؛دولت هیأت دولت به انتخاب هیأت دو تا چهار نفر از اعضاي -
  ؛1کشور ریزي برنامهسازمان مدیریت و  ییسر -
  ؛با اجازه ایشان ها دانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  رییس -
دو نفر از اعضاي کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شـوراي اسـالمی    -

  ؛ناظر عنوان به
  ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران رییس -
  ؛هنر و زبان و ادبیات فارسی، پزشکی علوم، علومهاي  فرهنگستانرؤساي  -
بـه  ) علـوم پزشـکی  ي هـا  دانشـگاه از  نفر یک( دولتیي ها دانشگاهسه نفر از رؤساي  -

  ؛مربوطهي ها دانشگاهانتخاب شوراي مرکزي 
  ؛غیردولتی و غیرانتفاعی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاز رؤساي  نفر یک -
تحقیقـاتی بـه انتخـاب     مراکـز  و هـا  دانشـگاه   اننظر صاحب و  دانشمندان از نفر  سه -

  ؛ي علمیها انجمنو  ها تشکل

                                                                                                                                               
عالی اداري، سازمان مدیریت و  شوراي19/4/1386با توجه به مصوبه جلسه یکصد و سی و سه مورخ  -1

انسـانی   ریزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مدیریت و منابع ریزي کشور، به دو معاونت برنامه برنامه
ریـزي و   موجب مصوبه مذکور مسؤولیت مذکور با معاونت برنامهبه . ریاست جمهوري تغییر ساختار یافت
  .نظارت راهبردي رییس جمهور است
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 ریـیس تولیدي و خدماتی خصوصـی بـا معرفـی    ي ها بخش اننظر صاحبسه نفر از  -
  .جمهور

 در چـارچوب ایـن قـانون از    فنـاوري قات و یتحق، علوم عالی شورايمصوبات  -تبصره
اجرایـی    يهـا  دسـتگاه و تحقیقـاتی و    آموزشـی  مؤسسـات    کلیه جمهور براي  رییس تأیید

  .است االجرا الزم 
  :عبارت است از فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايوظایف و اختیارات  -4ماده 

ي کــالن در گــذار سـرمایه اجرایـی بلندمــدت  ي هــا طــرحبنــدي و انتخـاب   اولویـت  -
  ؛فناوريآموزش و پژوهشی و ي ها بخش
  .فناوريتحقیقات و ، ي علومها حوزهبررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در  -

شرح تفصیلی وظایف و اختیـارات شـورا در محـدوده ایـن قـانون بنـا بـه         -1تبصره 
  .رسد میوزیران  هیأت تصویب به فناوريتحقیقات و ، پیشنهاد وزیر علوم

مسـتقر خواهـد    فنـاوري تحقیقـات و  ، دبیرخانه این شورا در وزارت علوم -2تبصره 
  .بود

هــاي  ورزشملّــی  فدراســیون تأســیسو صــدور مجــوز  اساســنامه تأییــد -5مــاده 
اي و  هـاي قـاره   دانشـگاهی جمهـوري اسـالمی ایـران و نماینـدگی دولـت در فدراسـیون       

  .باشد می فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم عهده به، ی ورزش دانشگاهیالملل بین
نهادهـاي  مؤسسـات و  ، دولتـی ي هـا  شـرکت مؤسسات و ، ها وزارتخانهکلیه  -6ماده 

مبـادرت بــه انجــام  نــوعی  بـه مؤسســات خصوصـی کــه   همچنـین  عمـومی غیردولتــی و 
خـود را در  ي هـا  فعالیـت موظفند ، نمایند می فناوريپژوهش و ، عالی آموزشي ها فعالیت

  .ي موضوع این قانون انجام دهندها نامه آیینو  ها سیاستچارچوب 
که به موجب قـانون مصـوب    ها وزارتخانهمؤسسات پژوهشی وابسته به سایر  -تبصره

و  هـا  سیاسـت در چارچوب قوانین مصوب و اصالحات بعدي آن و  اند شده تأسیسمجلس 
  .به فعالیت خود ادامه خواهند داد صالح ذيمصوبات مراجع 

حـاء بـه امـور    ناز ا نحوي بههرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که  -7ماده 
و  ندرمـا ، ي بهداشتها خانهوزارتحسب مورد موکول به اجازه  شود میدانشجویی مرتبط 

اسـت   صالح ذيدر چارچوب مصوبات مراجع  فناوريتحقیقات و ، آموزش پزشکی و علوم
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نامه از ثبت آن  این اجازه ارایهو مالکیت صنعتی موظف است بدون  ها شرکتو اداره ثبت 
  .خودداري نماید

ي هـا  دانشـگاه مجاز اسـت زمینـه فعالیـت     فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -8ماده 
معتبـر خـارج از کشـور را در چـارچوب ضـوابط مصـوب       ي ها دانشگاهغیردولتی و شعب 

  .فراهم نماید صالح ذيمراجع 
مؤسـس یـا    فنـاوري تحقیقـات و  ، بـه تشـخیص وزارت علـوم    که صورتیدر  -9ماده 

و تحقیقاتی غیردولتی بـرخالف   عالی آموزشي هر یک از مؤسسات هیأت امنا و نمؤسسا
ضـوابطی کـه    براسـاس  دتوان میوزارتخانه ، ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند

  .از آنان سلب مسؤولیت و صالحیت نماید رسد می صالح ذيمراجع  تصویب به
و تحقیقـاتی داراي شخصـیت حقـوقی     عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -10ماده 
اسـتخدامی و  ، اداري، ي خاص مالی معامالتیها نامه آیینو برابر ضوابط و  هستندمستقل 

  .شوند می اداره، رسد میوزیر  تأییدو  هیأت امنا تصویب بهتشکیالتی که 
و تحقیقـاتی و حـدود    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهاختیارات وزارت در امور 

در آنهـا   و حمایـت و پشـتیبانی  نظـارت  ، ارزیـابی  ،آنهـا  عمومی ادارهي ها سیاستتعیین 
  .خواهد بود صالح ذيچارچوب این قانون و مصوبات مراجع 

و  عـالی  آمـوزش اجرایـی بخـش   ي ها فعالیتتحقق تمرکززدایی در  منظور به -تبصره
و  هـا  دانشـگاه شوراهاي علمی و مـدیریت اجرایـی   ، هیأت امنا پژوهشی افزایش اختیارات

ي سـتادي وزارتخانـه   ها حوزهحدود اختیارات تنظیم ، و تحقیقاتی عالی آموزش  مؤسسات
ي ها هیأتترکیب اعضاي تقویت ، و تحقیقاتی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدر امور 

و نحـوه نظـارت بـر     امنـا ي هـا  هیـأت ي متقابل دولت و ها مسؤولیتتعریف و تعیین ، امنا
 هـا  نامـه  آیین، ها نامه تصویب، لوایح، و پژوهشی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهفعالیت 

و بـراي طـی مراحـل    تنظیم  فناوريتحقیقات و ، هاي الزم توسط وزارت علوم و اصالحیه
  .خواهد شد ارایه صالح ذيقانونی به مراجع 

موظف است حداکثر ظرف شش ماه پـس   فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -11ماده 
قـانون برنامـه سـوم توسـعه     ) 2( مـاده رج در منـد   از تصویب این قانون با رعایـت مـوارد  

و مفـاد ایـن    17/1/1379اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصـوب  ، اقتصادي
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قانون شرح وظایف تفصـیلی و تشـکیالت وزارتخانـه را تهیـه و پـس از تصـویب سـازمان        
  .درآورداجرا به مرحله  1کشور ریزي برنامهمدیریت و 
 فنـاوري تحقیقـات و  ، این قانون از سوي وزارت علومي اجرایی ها نامه آیین -12ماده 

ي ها دانشگاهاعمال مقررات این قانون در مورد . خواهد شد ارایه ربط ذيتهیه و به مراجع 
و پژوهشی تحت نظر فرمانـدهی کـل قـوا پـس از     آموزشی  نظامی و انتظامی و مؤسسات

  .کسب موافقت ایشان انجام خواهد شد
 و  مصـوبات ، کلیـه قـوانین   و  اسـت  االجـرا  الزمتصـویب    تاریخ از  قانون  این -13ماده 

  .گردد می بالاثر و لغو مغایر  مقررات
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نه تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ      

هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمی تصـویب و در  سیصد و و  هزار یکهجدهم مرداد ماه 
  .شوراي نگهبان رسید تأییدبه  28/5/1383تاریخ 
  

مهدي کروبی -رییس مجلس شوراي اسالمی  

                                                                                                                                               
عالی اداري، مسؤولیت مذکور با  شوراي19/4/1386به موجب مصوبه جلسه یکصد و سی و سه مورخ  -1

  .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور است معاونت برنامه
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مورخ  550 جلسه مصوب عالی آموزش یابیارزي ها شاخص
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 26/8/1383

  مقدمه
و  يشـه ورز ین مرکـز اند یبـاالتر  عنـوان  بههمواره  عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاه

، محققـان ، شـمندانه متفکـران  یت اندیـ حضـور و فعال د علم جامعه محسوب شده و با یتول
، يفکـر  هـاي  حرکـت دن بـه  یو جهت بخش یعلم يان در اعتالیدانش پژوهان و دانشجو

  .دارند یاساس یجامعه نقش یاسیو س یفرهنگ، ياعتقاد
ازمنـد  ین، خـود  يو ارتقا ییایر و پویف خطیبه انجام رساندن وظا منظور به ها دانشگاه
مربـوط و   يندهایو فرا ها برنامهاز روند  یفینان کیو اطم یابیارز يمناسب براالگو و ابزار 

نظـام  ، گـر ید ياز سـو . باشـند  مـی گان در بـازار مشـاغل   آموخت دانش یو اثربخش ییکارآ
نیـروي  ت یـ و ترب یپژوهشـ ، یق در امور آموزشـ یدق ریزي برنامهد با یبا کشور عالی آموزش
موجـود درکشـور تـالش     يهـا  سـرمایه نه از یو استفاده به وري بهرهش یافزا يبرا، انسانی

. جامعـه باشـد   یو فرهنگـ  یو اقتـدار علمـ   یید دهنده شـکوفا یش نویش از پینموده و ب
بهبـود  ، يو راهبـرد  اي توسـعه هـاي   ریـزي  برنامهازمند یخود ن ییایحفظ پو يدانشگاه برا

ک از امـور و  یـ انجـام و تحقـق هـر    . ت اسـت یـ فیو کنترل مسـتمر ک  ها روشندها و یفرا
مـرتبط و  ، قیـ دق، یازمند اطالعات واقعـ ین، قیدق ریزي برنامهمذکور همراه با  يندهایفرا

  .باشد میروزآمد 
ن یو تـدو  عـالی  آمـوزش  یابیـ و ارز یبررسـ  منظـور  بـه  یانقـالب فرهنگـ   عالی شوراي

 یدر حــوزه تخصصــ یاز مطالعــات جهــان گیــري بهـره بــا  یابیــو ضــوابط ارز هــا شـاخص 
ن یتضـم  یالمللـ  بـین شـبکه   يالگـو ، عالی آموزش یابیارز ياز جمله الگوها( عالی آموزش

ن یبـه تـدو  ) ... ونسـکو و یمطـرح شـده توسـط    ي هـا  شـاخص ، عـالی  آمـوزش ت در یفیک
کـالن و خـرد شـامل     یابیـ در گسـتره ارز  عـالی  آمـوزش ي هـا  شاخصو  یاصلهاي  همؤلف
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، و اعتبارات و امکانات یفرهنگ، ییدانشجو، یپژوهش، یآموزش ،)یعموم( یکلي ها بخش
  .ده استیاهتمام ورز یفیو ک یدر ابعاد کم

  کالن یابیارز -
و  شـود  مـی  یابیـ ارزملّـی   اسیـ در مق کشـور  عالی آموزشوضع موجود ، ن سطحیدر ا

و  هـا  دانشـگاه و فراتـر از   یکلـ  صـورت  به عالی آموزش يها مجموعهریک از زیت هر یوضع
رونـد   یابین ارزیا. گیرد میقرار  یمربوط مورد بررسي ها زمانساو  عالی آموزشات مؤسس

، یپژوهشـ ، یآموزشـ  يهـا  ساختریز( یاصلهاي  ک از حوزهیرا در هر  کشور عالی آموزش
را در عرصـه  آنهـا   یت نسـب یـ ن و موقعیمعـ ) و بودجـه و اعتبـارات   یفرهنگ، ییدانشجو

  .کند می مشخص یالملل بین
  خرد یابیارز -

گر یکـد یسـه بـا   یدر مقا عـالی  آمـوزش ات مؤسسـ و  ها دانشگاهت یوضع، ن سطحیدر ا
ن شـده در دو بخـش خـرد و کـالن     یتـدو ي ها شاخصاز  ياریگرچه بس. شود می یابیارز

 بنـدي  دسـته تـاً بـه   یخـرد نها  یابیـ ارز. متفـاوت اسـت   یابیسطح ارز یول، مشابه هستند
  .گردد می منجر عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاه

و  یفـ یک، یکمـ ي هـا  شـاخص شـامل   عـالی  آموزشکالن و خرد  یابیارز يها شاخص
، یپژوهشـ ، یآموزشـ ، یکلـ ي هـا  شـاخص : یحوزه اصـل  5بوده و در  عالی آموزش یلیتحل

  .ده استین گردیو اعتبارات و امکانات تدو یفرهنگ، ییدانشجو
  یبخش کل

در آنهـا   ینیگزیامکان جـا هستند که یی ها شاخص، عالی آموزشدر  یکلي ها شاخص
و اعتبـارات و امکانـات کمتـر وجـود      یفرهنگـ ، ییدانشجو، یپژوهش، یآموزشي ها بخش

  .اند و مشترك داشته یشتر جنبه عمومیداشته و ب
  یبخش آموزش

است کـه مربـوط بـه     یلیو تحل یفیک، یکم يها شاخصشامل  یآموزشي ها شاخص
سـطوح  ، یکارشناسان آموزشـ ، یو درس یآموزش يو فضاها ها برنامه، یعلم هیأت ياعضا

  .باشد می ...و  یلیو مقاطع تحص
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  یبخش پژوهش
در ارتبـاط بـا مراکـز     یلیو تحل یفیک، یکم يها شاخصشامل  یپژوهشي ها شاخص

 یپژوهشـ  یو ترجمه کتب و مقاالت علم تألیف( یقاتیانتشارات تحق، نیمحقق، یقاتیتحق
  .باشد می ...و ها  شیهما، ها کنفرانس ،)... و

  ییبخش دانشجو
 درخصـوص  یلـ یو تحل یفـ یک، یکمـ  يهـا  شـاخص  شـامل  ییدانشـجو ي هـا  شاخص

  .باشد می ...و  ییدانشجو يفضاها، گانآموخت دانشان و یدانشجو، شدگان پذیرفته
  یبخش فرهنگ

ل یمـرتبط بـا مسـا    یلـ یو تحل یفـ یک، یکم يها شاخصشامل  یفرهنگي ها شاخص
، ان و کارکنـان یدانشـجو ، یعلم هیأت ياعضا یفوق برنامه و رفاه يها فعالیتو  یفرهنگ
  .باشد می ...و  یفرهنگ يها آموزشو  ها برنامه

  بخش اعتبارات و امکانات
 درخصوص یلیو تحل یفیک، یکم يها شاخصاعتبارات و امکانات شامل ي ها شاخص

بودجـه و  ، عـالی  آمـوزش ات مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه ، عالی آموزشبودجه و اعتبارات بخش 
 هیـأت  ياعضـا  يایـ ز حقوق و مزایو ن یو فرهنگ ییدانشجو، یپژوهش، یاعتبارات آموزش

  .باشد می ...و  یعلم هیأتغیر ،یعلم
ات مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه ت یریمـد  درخصـوص  زین ییها شاخصها  ک از حوزهیدر هر 

ا یـ از زوا، ه شـده ین و ارایتدوي ها شاخصقابل ذکر است که . ه شده استیارا عالی آموزش
آن را مورد توجه قـرار داده   يها و عملکرد ها رسالتو  عالی آموزش، مختلف يها دیدگاهو 

، برونـدادها ، نـدها یفرا، ک سـو و درونـدادها  یـ از  یفیو ک یمختلف کمهاي  و شامل جنبه
پـر   ها شاخصتعداد ، ین گستردگیجه ایدر نت. گر استید ياز سوها  یامدها و اثر بخشیپ

هـاي   یابیـ گفـت در ارز  تـوان  مـی  کـه  باشـد  میهایی  یهم پوشان يبا هم داراشمار و گاه 
نـه   هـا  شاخصتوجه به که  این گرینکته د. ر استیاجتناب ناپذاي  دهین پدیچن، جانبه همه
جهـت   نـد توان مـی  هـا  شاخصبلکه ، د و کارآمد استیمف یابیارز ينشانگرها عنوان بهتنها 

کالن و خرد را در جهـت شـناخت   ي ها مدیریتت کننده باشند و یآور و هدا نظم، دهنده
  .رسانند ياریت و تالش در جهت بهبود آن یبهتر وضع
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  عالی آموزشکالن  یابیارز يها شاخص )الف
  یکلي ها شاخص -الف -1

  یبخش کم
  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهتعداد کل  -الف -1-1
  ؛کشور يها دانشگاهاز کل  یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهدرصد  -الف -1-2
  ؛یرپزشکیغ يها دانشگاهبه  یعلوم پزشک يها دانشگاهنسبت  -الف -1-3
  ؛يو کاربرد یقاتیتحق، در حال توسعه، ک جامعیبه تفک ها دانشگاهتعداد  -الف -1-4
  ؛یدر حوزه علوم اسالم عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهتعداد  -الف -1-5
  ؛کشور يها دانشگاهاز کل  یتخصص يها دانشگاهدرصد  -الف -1-6
  ؛یردولتیو غ یک دولتیبه تفک ها دانشگاه یع استانیتوز -الف -1-7
  ؛تیون نفر جمعیلیک میدر  یعلم هیأت يتعداد اعضا -الف -1-8
و گـروه   یرتبـه علمـ  ، تیک جنسـ یبه تفک یعلم هیأت يتعداد کل اعضا -الف -1-9

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهدر  یلیعمده تحص
و  یرتبـه علمـ  ، تیک جنسیبه تفک یعلم هیأت ياعضا يع درصدیتوز -الف -1-10

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهک در یبه تفک یلیگروه عمده تحص
، یآموزش( ها فعالیتدر انواع  یعلم هیأت ياعضا ين ساعات کاریانگیم -الف -1-11

ک یـ به تفک یدولتغیر و یدولت يها دانشگاهدر ) يا و مشاوره ییاجرا -یتیریمد، یپژوهش
  ؛در هفته یلیعمده تحص يها گروه
ران یمـد  عنـوان  بـه شـاغل   یعلم هیأت يت اعضایرین سابقه مدیانگیم -الف -1-12
  ؛ارشد
بـه   یبـر حسـب مرتبـه علمـ     هـا  دانشـگاه ران ارشد یمد يع درصدیتوز -الف -1-13

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهک در یتفک
 يهـا  دانشـگاه ک یـ ران ارشـد بـه تفک  یت مـد یرین طول مدت مدیانگیم -الف -1-14
  ؛)برحسب سال( یردولتیو غ یدولت

ک یـ سال بـه تفک  5مدت  یران ارشد در طیمد یین تعداد جابجایانگیم -الف -1-15
  ؛یر دولتیوغ یدولتي ها دانشگاهدر 

  .عالی آموزشدر  يراهبردي ها برنامهتعداد  -الف -1-16
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  یفیبخش ک
 عـالی  آمـوزش ران یمناسب در انتخـاب مـد   يارهایمع يکارگیر بهزان یم -الف -1-17

  ؛)یانیران ارشد و میمد(
  ؛یملّي ها برنامهو  ها سیاستن یان در تدویزان مشارکت دانشگاهیم -الف -1-18
  ؛ها دانشگاهران ارشد یان در انتخاب مدیزان مشارکت دانشگاهیم -الف -1-19
  ؛امور مربوط يو اجرا يگیر تصمیمدر  ها دانشگاهزان استقالل یم -الف -1-20
  ؛یدولتغیر و یدولتي ها دانشگاهبودن  یزان اسالمیم -الف -1-21
 بــه دســتیابیدر  یدولتــغیر و یدولتــي هــا دانشــگاهت یــزان موفقیــم -الــف -1-22
  ؛یانقالب اسالمهاي  آرمان
  ؛در دانشگاه یعلم يآزاد یچگونگ -الف -1-23
  ؛دانشگاه یو التزام اجتماع ییگو پاسخزان یم -الف -1-24
  ؛فرهنگ جامعه يزان مشارکت دانشگاه در ارتقایم -الف -1-25
  ؛یاسیو س یدانشگاه در امور اجتماع ییو راهگشا یشگامیزان پیم -الف -1-26
  ؛دانشگاه و صنعت يزان همکاریم -الف -1-27
  .دانشگاه و صنعت يت همکاریفیک -الف -1-28
  یآموزشي ها شاخص -الف -2

  یبخش کم
 هیـأت  ياز کـل اعضـا   وقـت  پـاره و  وقت تمام یعلم هیأت يدرصد اعضا -الف -2-1

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهدر  یعلم
 و یدولتـ  يهـا  دانشـگاه ان در یبـه دانشـجو   یعلمـ  هیـأت  ينسبت اعضا -الف -2-2

  ؛یلیمقطع و گروه عمده تحص، یک مرتبه علمیو به تفک یدولتغیر
م از یترك خدمت موقت و دا يدارا، بازنشسته یعلم هیأت يدرصد اعضا -الف -2-3

 و یدولتـ  يهـا  دانشـگاه و  یلیعمـده تحصـ   يها گروهک یبه تفک یعلم هیأت يکل اعضا
  ؛در سال یدولتغیر

 و یعلمـ  هیـأت ران عضـو  یمـد  يبـرا  یآموزشـ ي هـا  دورهزان سـاعات  یم -الف -2-4
در  یدولتـ غیر و یو دولتـ  یپزشـک غیر و یک پزشـک یـ به تفک ها دانشگاه یعلم هیأتغیر
  ؛سال
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بـه   یدولتـ غیر و یدولتـ  يهـا  دانشـگاه در  ریدا یآموزشي ها رشتهتعداد  -الف -2-5
  ؛یلیدر مقاطع مختلف تحص یلیعمده تحص يها گروهک یتفک

در  یلیک رشته و مقطع تحصیبه تفک یبرنامه درس يتعداد دفعات بازنگر -الف -2-6
  ؛سال 5 یط

 يهـا  دانشـگاه ک یبه تفک) کالس درس( یآموزش يفضا ییسرانه دانشجو -الف -2-7
  .یردولتیو غ یدولت

  یفیبخش ک
ک یـ اهداف دانشگاه بـه تفک  با رسالت و یآموزشي ها برنامهزان انطباق یم -الف -2-8
  ؛یردولتیوغ یدولت

 یدولتغیر و یدولتي ها دانشگاهس در یو نحوه تدر ها آموزش تأثیرزان یم -الف -2-9
  ؛یلیک گروه عمده تحصیگان به تفکآموخت دانش يت و نوآوریخالق، ینیبر کار آفر

ک مقـاطع  یـ م و تعلم بـه تفک یند تعلیان در فرایزان مشارکت دانشجویم -الف -2-10
  ؛یدولتغیر و یدولت يها دانشگاهدر  یلیتحص
ر یـ وغ یدولتـ  يهـا  دانشگاهک در یبه تفک عالی آموزش یزان اثر بخشیم -الف -2-11
  ؛یدولت

  .ها دانشگاهگان آموخت دانش يت جامعه از توانمندیزان رضایم -الف -2-12
  یپژوهش يها شاخص -الف -3

  یبخش کم
  ؛از کل محققان کشور یدرصد محققان دانشگاه -الف -3-1
  ؛تیون نفر جمعیلیک میدر  یتعداد محققان دانشگاه -الف -3-2
ک در یـ بـه تفک  یقـات یاز کـل شـاغالن تحق   یکارشناسان پژوهشـ درصد  -الف -3-3

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاه
در  یلیعمـده تحصـ   يهـا  گـروه ک یـ به تفک ینرخ رشد محققان دانشگاه -الف -3-4
  ؛سال

  ؛یلیعمده تحص يها گروهک یبه تفک یقاتیتعداد شاغالن تحق -الف -3-5
، یدولتـ غیر ،یدولتـ  يهـا  دانشـگاه ک در یـ به تفک یقاتیتعداد مراکز تحق -الف -3-6
  ؛یپزشکغیر و یپزشک
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 يهـا  دانشگاهچاپ شده توسط  یات پژوهشین مجالت و نشریتعداد عناو -الف -3-7
  ؛یردولتیوغ یدولت

که به  یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهتعداد اختراعات و تعداد اکتشافات  -الف -3-8
  ؛ده استیثبت رس

ــأت يکســب شــده توســط اعضــا  یز علمــیتعــداد جــوا -الــف -3-9 در  یعلمــ هی
  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاه

برگـزار شـده در کشـور توسـط      یعلمـ ي ها کنفرانسنارها و یتعداد سم -الف -3-10
  ؛در سال یردولتیو غ یدولت يها دانشگاه

 یعلمـ  هیـأت  يو ترجمه شده اعضا تألیفنسبت تعداد مقاالت و کتب  -الف -3-11
  ؛یک و بر حسب مرتبه علمیبه تفک یعلم هیأت يبه کل اعضا

مقـاالت  ، کتـاب ( و ترجمـه  تـألیف صـاحب   یعلمـ  هیأت يدرصد اعضا -الف -3-12
  ؛یعلم هیأت ياز کل اعضا) یو پژوهش یعلم

در سـطح   یعلمـ  هیـأت  يچـاپ شـده توسـط اعضـا     يهـا  کتاب تعداد -الف -3-13
  ؛)یخارج يها زبانبه ( یالملل بین

 -یدر مجـالت علمـ   یعلمـ  هیـأت  يچـاپ شـده اعضـا    تعداد مقـاالت  -الف -3-14
ک یـ بـه تفک  یالمللـ  بـین معتبـر  هـاي   ه شـده در فهرسـت  یو مجالت نما یداخل یپژوهش

  ؛یردولتیوغ یدولت يها دانشگاه
 يچـاپ شـده اعضـا    اي ترجمـه و  یتـألیف نسبت تعداد مقاالت و کتـب   -الف -3-15
 یو دانشـگاه دولتـ   یلیتحصک و بر حسب مقطع یان به تفکیبه کل دانشجو یعلم هیأت

  ؛یردولتیوغ
 یدولتــ يهــا دانشــگاهمرجــع موجــود در  يهــا کتــاب نیتعــداد عنــاو -الــف -3-16

  ؛کیبه تفک یردولتیوغ
ک در یـ ان بـه تفک ینترنت به تعداد دانشجویمتصل به اهاي  انهینسبت را -الف -3-17

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاه
 و یدولتـ  يها دانشگاهک در یبه تفک ها کتابخانه يفضا ییسرانه دانشجو -الف -3-18

  ؛یردولتیغ
ک یـ بـه تفک  فنـاوري د یـ بـه تول  یمنتهـ  یدانشـگاه ي ها پژوهشدرصد  -الف -3-19
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  ؛یدولتغیر و یدولتي ها دانشگاهدر  یلیعمده تحصي ها گروه
  .فناورياز فروش  یدولتغیر و یدولتي ها دانشگاهزان درآمد یم -الف -3-20

  یفیبخش ک
با  یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهقات انجام شده در یزان تطابق تحقیم -الف -3-21
  ؛برنامه توسعه کشور يها هدف
 يالت موجود بـرا یاز تسه ها دانشگاه یعلم هیأت يت اعضایزان رضایم -الف -3-22

  ؛خود در داخل و خارج از کشور یتخصص -یه و انتشار آثار علمیارا
 یدر حل مشکالت فنـ  ها دانشگاه) ینقش علم( ت جامعه ازیزان رضایم -الف -3-23

  ؛مختلف جامعهي ها عرصهدر  یو تخصص
  ؛کشور يها دانشگاه یقاتیت مراکز تحقیفیک -الف -3-24
و  یدولتـ ي هـا  دانشـگاه موجـود در  هـاي   انـه یاز را يبـردار  بهـره زان یـ م -الف -3-25

  .یو پژوهش یعلمي ها فعالیتدر  یردولتیغ
  ییدانشجوي ها شاخص -الف -4

  یبخش کم
و  یدولتــ يهــا دانشــگاهک یــبـه تفک  شــدگان پذیرفتــه يع درصــدیــتوز -الـف  -4-1

  ؛و استان یلیگروه عمده تحص، مقطع، یردولتیغ
ک یـ ت اسـتان بـه تفک  یـ از هـر اسـتان بـه جمع    شـدگان  پذیرفتـه نسبت  -الف -4-2
  ؛یدولتغیر و یدولت يها دانشگاهو  یلیعمده تحص يها گروه
  ؛ک استانیبه تفک شدگان پذیرفتهاز کل  یبوم شدگان پذیرفتهدرصد  -الف -4-3
  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهرش دانشجو در ینرخ رشد پذ -الف -4-4
ک مقطـع  یـ بـه تفک  شـدگان  پذیرفتـه زن از کـل   شـدگان  پذیرفتـه درصد  -الف -4-5
  ؛یردولتیو غ یو دانشگاه دولت یلیتحص
  ؛یلیعمده تحص يها گروهدر  شدگان پذیرفتهدرصد اول ده  یع استانیتوز -الف -4-6
گــان آموخت دانــشارشــد بــه  یدوره کارشناســ شــدگان پذیرفتــهنســبت  -الــف -4-7

  ؛ت در سالیو جنس یلیعمده تحص يها گروهک یبه تفک یکارشناس
ــف -4-8 ــد  -ال ــهدرص ــدگان پذیرفت ــا دورهدر  ش ــي ه ــیالت تکمیتحص ــل  یل از ک

  ؛یپزشکغیر و یو پزشک یردولتیو غ یدولت، تیک جنسیدانشگاه به تفک شدگان پذیرفته
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 یگـان دوره کارشناسـ  آموخت دانشبه  يدوره دکتر شدگان پذیرفتهنسبت  -الف -4-9
  ؛تیو جنس یلیعمده تحص يها گروهک یبه تفک
گـان  آموخت دانـش بـه   یتخصصـ  يدوره دکتـر  شـدگان  پذیرفتـه نسبت  -الف -4-10

  ؛تیو جنس یلیعمده تحص يها گروهک یارشد به تفک یکارشناس
و ، بـورس ، اعـزام ( خارج از کشـور  يها دانشگاهدر  شدگان پذیرفتهتعداد  -الف -4-11

  ؛تیو جنس یلیک گروه عمده تحصیبه تفک) …
 و یپزشـک ، یدولتـ غیر و یک دولتـ یان کشور به تفکیتعداد کل دانشجو -الف -4-12

  ؛تیو جنس یپزشکغیر
  ؛ت کشوریون نفر جمعیلیک میدر  ها دانشگاهان یدانشجوتعداد  -الف -4-13
، یدولتـ غیر و یان بـر حسـب دانشـگاه دولتـ    یدانشـجو  يع درصـد یتوز -الف -4-14
  ؛و استان یلیگروه عمده تحص، مقطع
ک یـ بـه تفک  یلیعمـده تحصـ   يهـا  گـروه ان در یدانشـجو  یع سـن یـ توز -الف -4-15
  ؛یلیت و مقطع تحصیجنس
ک یـ بـه تفک  یلیعمده تحصـ  يها گروهل بر حسب یتحصن مدت یانگیم -الف -4-16

  ؛تیو جنس یردولتیو غ یدانشگاه دولت، یلیمقطع تحص
ک یـ بـه تفک اند  افت کردهیرنامه دریق و تقدیکه تشو یانیدرصد دانشجو -الف -4-17
  ؛تیو جنس یلیعمده تحص يها گروه، مقطع
بـه  ) طیان واجد شرایدانشجو يبرا( ییدانشجو يها خوابگاه يسرانه فضا -الف -4-18

  ؛یردولتیو غ یو دانشگاه دولت) یمتأهلو  يمجرد( ت و نوع خوابگاهیک جنسیتفک
  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهک یبه تفک یت بدنیترب يسرانه فضا -الف -4-19
ت و یک جنسـ یـ گان در مقـاطع مختلـف بـه تفک   آموخت دانشتعداد کل  -الف -4-20

  ؛یلیگروه عمده تحص
سال پـس   3 یشغل مرتبط با رشته در ط يگان داراآموخت دانشدرصد  -الف -4-21

  .یلیعمده تحص يها گروهک مقطع و یل به تفکیاز فراغت از تحص
  یفیبخش ک

  ؛ان در کشوریدانشجو یعلم يدستآوردهاو ها  تیت از خالقیزان حمایم -الف -4-22
ان با اسـتعداد  یتوسعه آموزش دانشجو يالت الزم برایزان وجود تسهیم -الف -4-23
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  ؛درخشان
به امکانـات   یدسترس يبرا ها فرصتان از وجود یت دانشجویزان رضایم -الف -4-24

  ؛یلیو تحص یعلم
  ؛ییقات دانشجویامکان تحق درخصوص انیت دانشجویزان رضایم -الف -4-25
در ) يا و حرفـه  یشـرفت علمـ  ینه رشد و پیدر زم( ندهید به آیزان امیم -الف -4-26

  ؛انیان دانشجویم
ک یـ بـه تفک  یردولتـ یو غ یدولتـ  يهـا  دانشگاهگان آموخت دانشت یفیک -الف -4-27

  ؛یلیگروه عمده تحص
  ؛جامعه یواقع يازهایگان با نآموخت دانش يزان مطابقت توانمندیم -الف -4-28
  .امر اشتغال درخصوص گانآموخت دانشت یزان رضایم -الف -4-29
  یفرهنگي ها شاخص -الف -5

  یبخش کم
 يها دانشگاهدر  یاسالم يها ارزشمرتبط با فرهنگ و ي ها پژوهشتعداد  -الف -5-1
  ؛کیبه تفک یردولتیو غ یدولت

  ؛انیاز کل دانشجو ییدانشجو يها تشکلان عضو یدرصد دانشجو -الف -5-2
بـه  ) شیتاالر نمـا  ها، نمازخانه، مساجد( یفرهنگ يفضا ییسرانه دانشجو -الف -5-3

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهک یتفک
 یفرهنگ اسـالم  یآموزشي ها کالسمراسم و ، نارهایسم، ها کارگاهتعداد  -الف -5-4

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهدر 
 اننظــر صـاحب بـزرگ برگــزار شـده بـا حضــور    ي هـا  گردهمــاییتعـداد   -الـف  -5-5

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهجوانان در  یو فرهنگ یل اجتماعیمسا درخصوص
و  یدولتـ  يهـا  دانشـگاه ان در یدانشـجو  ییتعداد مراکز مشاوره و راهنمـا  -الف -5-6

  ؛یردولتیغ
ان بـه  یان مراجعه کننده به مراکز مشاوره از کـل دانشـجو  یدرصد دانشجو -الف -5-7

  ؛تیو جنس یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهک در یتفک
، مرتـب  طـور  بـه ( ضـه نمـاز را  یکه بنا به اظهار خود فر یانیدرصد دانشجو -الف -5-8
  ؛آورند می بجا) بندرت، "غالبا
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و فـوق برنامـه در    یان به امـور فرهنگـ  یمتوسط ساعات پرداختن دانشجو -الف -5-9
  ؛سال

  .ان در سالیدانشجو یدرسغیر متوسط ساعات مطالعه -الف -5-10
  یفیبخش ک

  ؛دانشگاهزان تحقق وحدت حوزه و یم -لفا -5-11
  ؛خود یان ازمنزلت اجتماعیت دانشجویزان رضایم -الف -5-12
  هویت ملّی؛ان به فرهنگ و یزان عالقه دانشجویم -الف -5-13
 یاسـالم  يانگـذار جمهـور  یان نسبت بـه بن یدانشجو يمند عالقهزان یم -الف -5-14

  ؛رانیا
  ؛یان از معارف و فرهنگ اسالمیدانشجو یزان آگاهیم -الف -5-15
ک یـ بـه تفک  ان به مهـاجرت بـه خـارج از کشـور    یش دانشجویزان گرایم -الف -5-16

  ؛یدولتغیر و یو دانشگاه دولت یلیگروه عمده تحص، تیجنس، زهیانگ
، نمـاز ( ینـ یر دیف و شـعا یان به انجـام تکـال  یدانشگاه بندي پايزان یم -الف -5-17
 و یدولتـ ي هـا  دانشـگاه در  یلیت و گروه عمده تحصیک جنسیبه تفک) ...و حجاب ، روزه
  ؛یدولتغیر

بـه   یدولتـ غیر و یدولتـ ي ها دانشگاهان یدانشجو یاسیس یزان آگاهیم -الف -5-18
  ؛تیو جنس یلیمقطع تحص، یلیک گروه عمده تحصیتفک

و  هـا  آگـاهی در رشـد   ییدانشـجو  يهـا  تشکلت یفعال یزان اثر بخشیم -الف -5-19
  ؛انیدانشجو یو اخالق ینید، یاجتماع، یاسیس يها نگرش
  ؛ینید يها ارزشج یبه ترو یعلم هیأت يل اعضایزان تمایم -الف -5-20
  ؛تیبه اخالق و معنو یعلم هیأت يل اعضایزان تمایم -الف -5-21
  هویت ملّی؛ت یج و تقویبه ترو یعلم هیأت يل اعضایزان تمایم -الف -5-22
  .خود یمنزلت اجتماع از یعلم هیأت يت اعضایزان رضایم -الف -5-23
  اعتبارات وامکانات يها شاخص -الف -6

  یبخش کم
  ؛ید ناخالص ملیاز تول عالی آموزشدرصد اعتبارات  -الف -6-1
  ؛از بودجه کل کشور عالی آموزشدرصد اعتبارات  -الف -6-2
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 و یو پزشـک  یردولتـ یو غ یک دولتـ یبه تفک عالی آموزشزان اعتبارات یم -الف -6-3
  ؛یپزشکغیر

و  یردولتـ یو غ یک دولتـ یـ بـه تفک ( عـالی  آمـوزش  ياعتبارات ارزدرصد  -الف -6-4
  ؛عالی آموزشاز کل اعتبارات ) یپزشکغیر و یپزشک
بـه کـل اعتبــارات    فنـاوري قـات و  یتحق، نسـبت اعتبـارات وزارت علـوم    -الـف  -6-5

  ؛عالی آموزش
به کل اعتبارات  یآموزش پزشک درمان و، نسبت اعتبارات وزارت بهداشت -الف -6-6

  ؛عالی آموزش
 و یدولتـ  يهـا  دانشـگاه ک یـ بـه تفک  هـا  دانشگاهاعتبارات  يع درصدیتوز -الف -6-7
  ؛یدولتغیر

از کل اعتبارات  فناوريقات و یتحق، وزارت علوم یدرصد اعتبارات آموزش -الف -6-8
  ؛عالی آموزش

از کـل   یدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت یدرصد اعتبارات آموزش -الف -6-9
  ؛عالی آموزشاعتبارات 

از کـل   یدرمان و آموزش پزشـک ، وزارت بهداشت يدرصد اعتبارات ارز -الف -6-10
  ؛اعتبارات آن وزارتخانه

از کـل اعتبـارات    فناوريقات و یتحق، وزارت علوم يدرصد اعتبارات ارز -الف -6-11
  ؛آن وزارتخانه

از  یرمـان و آمـوزش پزشـک   د، وزارت بهداشت یدرصد اعتبارات آموزش -الف -6-12
  ؛کل اعتبارات آن وزارتخانه

از کــل  فنــاوريقــات و یتحق، وزارت علــوم یدرصــد اعتبــارات آموزشــ -الــف -6-13
  ؛اعتبارات آن وزارتخانه

) یرپزشـک یو غ یک پزشکیبه تفک( عالی آموزش یدرصد اعتبارات عمران -الف -6-14
  ؛کشور یاز کل اعتبارات عمران

از کل  یدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت یاعتبارات عمراندرصد  -الف -6-15
  ؛اعتبارات آن وزارتخانه

از کل اعتبارات  فناوريقات و یتحق، وزارت علوم یاعتبارات عمران درصد -الف -6-16
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  ؛آن وزارتخانه
از کـل   فنـاوري قـات و  یتحق، وزارت علـوم  یقـات یدرصـد اعتبـارات تحق   -الف -6-17

  ؛اعتبارات آن وزارتخانه
از ، یدرمان و آموزش پزشـک ، وزارت بهداشت یقاتیدرصد اعتبارات تحق -الف -6-18

  ؛کل اعتبارات آن وزارتخانه
 کشور یقاتیاز کل اعتبارات تحق عالی آموزش یقاتیدرصد اعتبارات تحق -الف -6-19

  ؛یدرمان و آموزش پزشک ،و بهداشت فناوريقات و یتحق، ک دو وزارتخانه علومیبه تفک
از کـل   فنـاوري قـات و  یتحق، وزارت علـوم  ییدرصد اعتبـارات دانشـجو   -الف -6-20

  ؛اعتبارات آن وزارتخانه
از  یدرمان و آموزش پزشـک ، وزارت بهداشت ییدرصد اعتبارات دانشجو -الف -6-21

  ؛کل اعتبارات آن وزارتخانه
 یپزشکغیر و یپزشک يها دانشگاهک یبه تفک ییسرانه اعتبارات دانشجو -الف -6-22
  ؛یدولتغیر و یو دولت
و فـوق   یفرهنگـ ي ها فعالیتافته به یص یاعتبار تخص ییسرانه دانشجو -الف -6-23

  ؛یردولتیو غ یدولت يها دانشگاهبرنامه در 
د یـ و فـوق برنامـه از اعتبـارات و عوا    یامـور فرهنگـ  ي هـا  هزینـه درصد  -الف -6-24

  .عالی آموزش یاختصاص
  عالی آموزشخرد  یابیارز يها شاخص

  یکلي ها شاخص -ب-1
  یبخش کم

ک گـروه عمـده   یـ به تفک یبر حسب مرتبه علم یعلم هیأت يتعداد اعضا -ب -1-1
  ؛تیو جنس یلیتحص
اران و اسـتادان از کـل   یدانشـ ، ارانیاستاد، انیمرب، اریان آموزشیدرصد مرب -ب -1-2
  ؛کیبه تفک یعلم هیأت ياعضا
در  یعلمـ  هیأت يداالستخدام از کل اعضایجد یعلم هیأت ياعضا درصد -ب -1-3
  ؛سال

  ؛در سال یعلم هیأت يبازنشسته از کل اعضا یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -1-4
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  ؛یعلم هیأت يزن از کل اعضا یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -1-5
 یبـه رسـم   یمـان یافتـه از پ یت یل وضـع یتبـد  یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -1-6
  ؛در سال یمانیپ یعلم هیأت ياز کل اعضا یشیآزما

  ؛تیو جنس یک مرتبه علمیبه تفک یعلم هیأت ين سن اعضایانگیم -ب -1-7
  ؛یعلم هیأت ياز کل اعضا وقت تمام یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -1-8
  ؛یعلم هیأت ياز کل اعضا وقت نیمه یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -1-9
افته به مرتبه بـاالتر در سـال از کـل    ی ارتقاي یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -1-10
  ؛یعلم هیأت ياعضا
  ؛انیدر سال از کل مرب ياریافته به مرتبه استادی ارتقاان یدرصد مرب -ب -1-11
ــه مرتبــه دانشــی ارتقــااران یدرصــد اســتاد -ب -1-12 در ســال از کــل  ياریافتــه ب
  ؛ارانیاستاد
  ؛ارانیدر سال از کل دانش ياستاد افته به مرتبهی ارتقااران یدرصد دانش -ب -1-13
 هیـأت  يبـه کـل اعضـا    ییسمت اجرا يدارا یعلم هیأت ينسبت اعضا -ب -1-14

  ؛وقت تمام یعلم
، پلمیـ د، پلمیـ ر دیـ ز( یلیکارکنان برحسب مدرك تحصـ  يع درصدیتوز -ب -1-15
  ؛)يارشد و دکتر یکارشناس، یکارشناس، یکاردان
  ؛یعلم هیأت ياعضا نسبت تعداد کارکنان به تعداد -ب -1-16
  ؛انینسبت تعداد کارکنان به تعداد دانشجو -ب -1-17
  ؛درصد کارکنان زن از کل کارکنان -ب -1-18
  ؛از کل کارکنان یتخصص هاي پستدرصد کارکنان شاغل در  -ب -1-19
  ؛درصد کارکنان استخدام شده در سال -ب -1-20
  ؛تیک جنسین سن کارکنان به تفکیانگیم -ب -1-21
تـرك  ، یمسـتعف ، دیباز خر، بازنشسته( ستمیدرصد افراد خارج شده از س -ب -1-22

  ؛تیو بر حسب جنس یعلم هیأت يک کارکنان و اعضایبه تفک) ... خدمت و
و  یعلمـ  هیـأت  يک بـا اعضـا  یـ ت بـه تفک یریمـد  یتعداد جلسات رسم -ب -1-23

  ؛کارکنان
بـه وزارت   يمختلـف کـار  ي هـا  زمینـه ه شده در یارا يشنهادهایتعداد پ -ب -1-24



  101  /کلیات  :بخش اول

  

  .تیریمد يمتبوع از سو
  یفیبخش ک

  ؛امور مربوط يو اجرا يگیر تصمیمزان استقالل دانشگاه در یم -ب -1-25
  ؛در دانشگاه یعلم يآزاد یچگونگ -ب -1-26
ک مرتبـه  یـ ت دانشگاه به تفکیریاز مد یعلم هیأت يت اعضایزان رضایم -ب -1-27

  ؛تیو جنس یعلم
  ؛یعلم هیأت ياعضا وري بهرهت در مورد سنجش یریعملکرد مدنحوه  -ب -1-28
ران یمد( ران دانشگاهیمناسب در انتخاب مد يارهایمع يکارگیر بهزان یم -ب -1-29
  ؛)یاتیو عمل یانیم، ارشد
و  یک مرتبـه علمـ  یـ بـه تفک  یعلمـ  هیـأت  ياعضا یت شغلیزان رضایم -ب -1-30
  ؛تیجنس
  .تیک جنسیکارکنان به تفک یت شغلیزان رضایم -ب -1-31
  یآموزش يها شاخص -ب -2

  یبخش کم
ک مرتبـه  یـ ان در کـل و بـه تفک  یبـه دانشـجو   یعلمـ  هیأت ينسبت اعضا -ب -2-1

  ؛یعلم
در هر  یعلم هیأتس شده توسط هر عضو یتدر یدرس ين واحدهایانگیم -ب -2-2

  ؛یلیتحص سال نیم
  ؛در سال یعلم هیأت ين مدعو به کل اعضاینسبت مدرس -ب -2-3
  ؛ان در هفتهیبا دانشجو یعلم هیأت ين ساعات مشاوره اعضایانگیم -ب -2-4
علـوم   يهـا  دانشـگاه ه در سـطح  یـ ن نمره امتحانات جـامع علـوم پا  یانگیم -ب -2-5
  ؛در سال یپزشک
علـوم   يهـا  دانشگاهدر سطح  يش کارورزین نمره امتحانات جامع پیانگیم -ب -2-6
  ؛در سال یپزشک
  ؛یلیک مقطع و گروه عمده تحصیر به تفکیداي ها رشتهتعداد  -ب -2-7
ر در سطح کشور بـه  یداي ها رشتهر در دانشگاه از کل یداي ها رشتهدرصد  -ب -2-8

  ؛یلیعمده تحص يها گروهک یتفک
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 يهـا  رشـته از تعداد کـل   اي رشتهن یبي ها رشتهز ینو و ني ها رشتهدرصد  -ب -2-9
  ؛ر در دانشگاهیدا

و مقاطع مختلـف   ها رشتهک یر به تفکیدا یلیتحصي ها گرایشتعداد کل  -ب -2-10
  ؛یلیتحص
  ؛یمرتبط با علوم اسالمي ها رشتهتعداد  -ب -2-11
  ؛کیو آزاد به تفک مدت کوتاه، يمجاز یآموزشي ها دورهتعداد  -ب -2-12
  ؛سالدر ) ه مقررات مربوطدمحدو در( شده يبازنگر یدرسي ها برنامهدرصد  - ب - 13- 2
  ؛موجود در دانشگاه یو آموزش یتخصص يهاافزار نرمتعداد  -ب -2-14
  ؛دانشگاه در سال یت آموزشیت از وضعیریمد یابیتعداد دفعات ارز -ب -2-15
توسـط  ) يو معنـو  ياعم از ماد( ق شدهیتشو یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -2-16

  ؛دانشگاه در سال
  ؛یران آموزشیشده توسط مد یط یعلم یآموزشي ها دورهتعداد  -ب -2-17
  ؛کیبه تفک …مزرعه و، شگاهیآزما، کارگاه يسرانه فضا -ب -2-18
  ؛)یعلوم پزشک يها رشتهژه یو( به دانشجو ینسبت تخت آموزش -ب -2-19
ان مدت و بلند مدت برگزار شده یم، مدت کوتاه بازآموزيي ها دورهتعداد  -ب -2-20

  ؛)ییو اجرا یانیم، ران ارشدیک مدیبه تفک( رانیمد يبرا
  ؛در سال یعلم هیأت ياعضا يبرگزار شده برا یآموزش يها کارگاهتعداد  -ب -2-21
از کـل  ) ... و یپژوهشـ ، یآموزش( برنامه مدون يداراي ها دانشکدهدرصد  -ب -2-22

  ؛دانشگاهي ها دانشکده
   یپژوهشــ، یآموزشــ( برنامــه مــدون يدارا یآموزشــ يهــا گــروهدرصــد  -ب -2-23

  ؛دانشگاه یآموزش يها گروهاز کل ) ... و
  ؛)کالس درس( یآموزش يسرانه فضا -ب -2-24
  ؛دانشگاه يسرانه فضا -ب -2-25
  ؛یلیگان در مقاطع مختلف تحصآموخت دانش یلین سنوات تحصیانگیم -ب -2-26
از  یلیک مقطع و گروه عمـده تحصـ  یبه تفک یان مشروطیدرصد دانشجو -ب -2-27

  ؛یلیو گروه عمده تحصان همان مقطع یکل دانشجو
گـروه عمـده   ، ک مقطـع یـ ل بـه تفک یان محـروم از تحصـ  یدرصد دانشجو -ب -2-28
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  ؛انیت از کل دانشجویو علت محروم یلیتحص
ان برحسـب رشـته و مقطـع    یدانشـجو  يمردود ين تعداد واحدهایانگیم -ب -2-29
  ؛سال نیمدر هر  یلیتحص
ک مقطع و رشـته  یاخذ شده توسط هر دانشجو به تفک ين واحدهایانگیم -ب -2-30
  ؛یلیتحص سال نیمدر هر  یلیتحص
مـزارع  ، درسي هـا  کـالس  هـا،  شـگاه یآزما ،هـا  کارگـاه از  يبردار بهرهنرخ  -ب -2-31
  .یلیک گروه عمده تحصیدر دانشگاه به تفک. ..و  ها بیمارستان، یآموزش

  یفیبخش ک
ــم -ب -2-32 ــازگاری ــوان يزان س ــن و یق ــررات آموزش ــرا  یمق ــا ش ــومیب و  یط عم

  ؛دانشگاهي ها واقعیت
  ؛گانآموخت دانشنحوه ارتباط دانشگاه با  -ب -2-33
 یلیتحصـ  يهـا  رشـته دانشـگاه از   شـدگان  پذیرفتـه  یقبلـ  یزان آگاهیم -ب -2-34

  ؛انتخاب شده
  ؛گانآموخت دانش وري بهرهت در مورد سنجش یرینحوه عملکرد مد -ب -2-35
  ؛موجود یاز امکانات آموزش یعلم هیأت يت اعضایرضا زانیم -ب -2-36
  ؛یلیالت تکمیتحص يها دوره يدانشگاه برا یآموزش يت فضایفیک -ب -2-37
، یشـگاه یزات آزمایـ و تجه ها دستگاه، يل اداریاز وسا يبردار بهرهزان یم -ب -2-38

  ؛یلیک گروه عمده تحصیبه تفک. ...و  یکارگاه
  ؛ها دستورالعملن و مقررات و یآموزش با قوان ییاجرازان تطابق امور یم -ب -2-39
ضمن خـدمت بـه    يها آموزشاز  یعلم هیأتغیر ت کارکنانیزان رضایم -ب -2-40

  ؛تیک جنسیتفک
عمـده   يهـا  گروهک یس به تفکیت تدریفیان از کیت دانشجویزان رضایم -ب -2-41
  ؛یلیتحص
  .یبودن مطالب آموزش يگان از کاربردآموخت دانشت یزان رضایم -ب -2-42
  یپژوهش يها شاخص -ب -3

  یبخش کم
  ؛در دانشگاه یقاتیتعداد مراکز تحق -ب -3-1
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  ؛از کل کارکنان یقاتیدرصد کارکنان تحق -ب -3-2
  ؛ده در سالیاختراعات و اکتشافات به ثبت رس تعداد -ب -3-3
  ؛در سال یعلم هیأت يکسب شده توسط اعضا یز علمیتعداد جوا -ب -3-4
  ؛در سال یعلم هیأت ينسبت تعداد پژوهشگران به کل اعضا -ب -3-5
  در مجـــالت  یعلمـــ هیـــأت ينســـبت مقـــاالت منتشـــر شـــده اعضـــا -ب -3-6

به تعـداد  ، یالملل بینمعتبر هاي  ه شده در فهرستیو مجالت نما یداخل یپژوهش -یعلم
  ؛ک در سالیبه تفک یعلم هیأت يکل اعضا

به تعداد کـل   یعلم ينارهایو سم ها کنفرانسه شده در ینسبت مقاالت ارا -ب -3-7
  ؛یو خارج یک داخلیدر سال به تفک یعلم هیأت ياعضا
و  یعلمـ  هیـأت  يتوسط اعضـا ، و ترجمه شده تألیفکتب  يع درصدیتوز -ب -3-8

  ؛انیدانشجو
 یعلمـ  هیـأت  يبه کل اعضا یافته خاتمه یقاتیتحق يها طرحنسبت تعداد  -ب -3-9

  ؛در سال
در سال به  یاستفاده کننده از فرصت مطالعات یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -3-10

  ؛تیو جنس یک مرتبه علمیتفک
ک یـ بـه تفک  رسـانی  اطـالع  يها پایگاهمتوسط ساعات استفاده از خدمات  -ب -3-11

  ؛استاد و دانشجو در سال
موجـود در دانشـگاه بـه     یپژوهشـ  -ین مجالت علمـ ینسبت تعداد عناو -ب -3-12

  ؛یو خارج یک داخلیو به تفک ها رشتهتعداد 
ي هـا  کتابخانـه موجـود در   یپژوهش -ین مجالت علمینسبت تعداد عناو -ب -3-13

  ؛انیبه کل دانشجو) مختلف يها زبانبه ( دانشگاه
موجــود در  یاســناد و مــدارك علمــ، هــا نامــه پایــان، هــا گــزارشتعــداد  -ب -3-14

  ؛دانشگاهي ها کتابخانه
  ؛دانشگاهي ها کتابخانهموجود در  یمیو اسناد قد یخطهاي  تعداد نسخه -ب -3-15
  ؛دانشگاه یت پژوهشیت از وضعیریمد یابیتعداد دفعات ارز -ب -3-16
ان و کارکنـان  یدانشـجو ، یعلم هیأت ير اعضایق و تقدیتعداد موارد تشو -ب -3-17

  ؛کیبه تفک، یقات علمیبخاطر مشارکت در تحق
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، قــات بــه وزارت علــومیه شــده در حــوزه تحقیــارا يشــنهادهایتعــداد پ -ب -3-18
و  هـا  وزارتخانـه ر یو سـا  یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، وزارت بهداشت، فناوريقات و یتحق

  .کینهادها به تفک
  یفیبخش ک

برنامه توسـعه   يها هدفقات انجام شده در دانشگاه با یزان تطابق تحقیم -ب -3-19
  ؛کشور
  ؛دانشگاه رسانی اطالعنظام  ییزان کارآیم -ب -3-20
  ؛جهان يها دانشگاهر یزان تبادل استاد و دانشجو با سایم -ب -3-21
ه و یـ ارا يالت موجـود بـرا  یاز تسـه  یعلمـ  هیـأت  يت اعضایزان رضایم -ب -3-22

  .خود در داخل و خارج از کشور یتخصص -یانتشار آثار علم
  ییدانشجو يها شاخص -ب -4

  یبخش کم
در  عـالی  آمـوزش  شـدگان  پذیرفتـه دانشـگاه از کـل    شدگان پذیرفتهدرصد  -ب -4-1

  ؛تیو جنس یلیمقطع تحص، یلیک گروه عمده تحصیبه تفک یبخش دولت
در دانشـگاه بـه    شـدگان  پذیرفتـه اول % 30 ين رتبه آزمون سراسـر یانگیم -ب -4-2

  ؛یلیک گروه عمده تحصیتفک
در دانشـگاه بـه    شـدگان  پذیرفتـه آخـر  % 5 ين رتبه آزمون سراسـر یانگیم -ب -4-3

  ؛یلیک گروه عمده تحصیتفک
  ؛ه ورودیک سهمیرفته شده به تفکیان پذیدانشجو يع درصدیتوز -ب -4-4
 يهـا  دانشـگاه ک در یـ ارشد به تفک یدوره کارشناس شدگان پذیرفتهدرصد  -ب -4-5
  ؛همان سال دانشگاه یگان کارشناسآموخت دانشاز کل  یدولتغیر و یدولت

گـان  آموخت دانـش از کـل   یتخصصـ  يدوره دکتـر  شـدگان  پذیرفتـه درصد  -ب -4-6
  ؛یدولتغیر و یدولت يها دانشگاهک در یارشد همان سال دانشگاه به تفک یکارشناس

پ بــه کــل یو فلوشــ یفــوق تخصصــ يهــا دوره شــدگان پذیرفتــهنســبت  -ب -4-7
  ؛شدگان پذیرفته

و  یدنـدان پزشـک  ، یپزشـک  ياریآزمون دوره دسـت  شدگان پذیرفتهنسبت  -ب -4-8
  ؛دانشگاه شدگان پذیرفتهبه کل  يداروساز
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  ؛ان دانشگاهیاز کل دانشجو یلیعمده تحص يها گروهان در یدرصد دانشجو -ب -4-9
  ؛دانشگاه یینرخ رشد دانشجو -ب -4-10
 یلیت و مقاطع مختلـف تحصـ  یک جنسیان به تفکین سن دانشجویانگیم -ب -4-11

  ؛یلیعمده تحص يها گروهدر 
  ؛ان دانشگاهیاز کل دانشجو یان بومیدرصد دانشجو -ب -4-12
  ؛ادهایده در المپیان نمونه و برگزیتعداد دانشجو -ب -4-13
و واجـد   یان متقاضـ یدرصد استفاده کنندگان از خوابگاه از کل دانشـجو  -ب -4-14

  ؛تأهلت یت و وضعیک جنسیط استفاده از خوابگاه به تفکیشرا
بـه   یاطالعـات  يهـا  پایگاهان از خدمات یعات استفاده دانشجومتوسط سا -ب -4-15

  ؛یلیعمده تحص يها گروهک مقطع و یتفک
  ؛نترنت دانشگاه در سالین ساعات استفاده هر دانشجو از شبکه ایانگیم -ب -4-16
  ؛نترنت دانشگاهیعرض باند اتصال به شبکه ا ییسرانه دانشجو -ب -4-17
ان بـه  یبـه تعـداد کـل دانشـجو     ییکار دانشـجو  يان داراینسبت دانشجو -ب -4-18

  ؛یلیعمده تحص يها گروهت در یک جنسیتفک
  ؛هفته در یین ساعات اشتغال به کار دانشجویانگیم -ب -4-19
ــه تفکیان وام گیتعــداد دانشــجو -ب -4-20 ــده ب ــرن ــوع وامی ، مســکن، ازدواج( ک ن
  ؛درسال) ...و  یلیتحص
  ؛ان در سالیر شده از کل دانشجویق و تقدیان تشویدرصد دانشجو -ب -4-21
  ؛سال ان دریس دانشگاه با دانشجوییر یتعداد جلسات عموم -ب -4-22
  ؛تأهلت و یک جنسیبه تفک یخوابگاه يسرانه فضا -ب -4-23
  ؛يارشد و دکتر یان کارشناسیدانشجو ياتاق کار برا يسرانه فضا -ب -4-24
بـه وزارت   ییحـوزه دانشـجو  ه شـده در  یـ مسـتند ارا  يشنهادهایتعداد پ -ب -4-25
  ؛یدرمان و آموزش پزشک، ا وزارت بهداشتی فناوريقات و یتحق، علوم
  .اران دانشگاهیاز کل دست يداروساز و یپزشک، یاران دندان پزشکیدرصد دست - ب - 26- 4

  یفیبخش ک
ک مقطـع و گـروه   یـ ت دانشگاه به تفکیریان از مدیت دانشجویزان رضایم -ب -4-27

  ؛یلیعمده تحص
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  ؛ییدانشجوهاي  تیرشد خالق يو امکانات موجود برا ها فرصتزان یم -ب -4-28
  ؛یلیتحص يا ان از خدمات مشاورهیت دانشجویزان رضایم -ب -4-29
انجـام   يالت و امکانـات موجـود بـرا   یان از تسـه یت دانشـجو یزان رضایم -ب -4-30
  ؛قاتیتحق

  ؛اشتغالالت یگان از تسهآموخت دانشت یزان رضایم -ب -4-31
 يهـا  آمـوزش ( اسـتمرار آمـوزش   گان در موردآموخت دانشت یزان رضایم -ب -4-32
  .)... ها شیهما ،اي دوره

  یفرهنگ يها شاخص -ب -5
  یبخش کم

  ؛دانشگاههاي  تعداد مساجد و نمازخانه -ب -5-1
  ؛برگزار شده در سال یعموم یاحتیو س یارتیز يتعداد سفرها -ب -5-2
  ؛)و آزاد یرسم( یدروس معارف اسالم يها کالستعداد  -ب -5-3
  ؛نیتعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه در حوزه د -ب -5-4
 یارتیـ و ز یاحتیس يالت سفرهایان استفاده کننده از تسهیدرصد دانشجو -ب -5-5

  ؛ان در سالیاز کل دانشجو
از  یارتیـ و ز یاحتیس يالت سفرهایدرصد کارکنان استفاده کننده از تسه -ب -5-6

  ؛کل کارکنان در سال
  ؛ان دانشگاهیبه تعداد کل دانشجو ییدانشجو يها تشکلنسبت تعداد  -ب -5-7
برگزار شـده   يو هنر یفرهنگ ياردوها در کننده شرکتان یدرصد دانشجو -ب -5-8

  ؛تیو جنس یلیک مقطع تحصیان به تفکیاز کل دانشجو
و  یلیک مقطع تحصیبه تفک ییدانشجو يها تشکلان عضو یدرصد دانشجو -ب -5-9
  ؛تیجنس
ان یاز کـل دانشـجو   یدر مسابقات ورزش کننده شرکتان یدرصد دانشجو -ب -5-10
  ؛تیو جنس یلیک مقطع تحصیبه تفک
ده و سرباز به تعداد یک سرپوشیبه تفک یورزش يها مکاننسبت مساحت  -ب -5-11

  ؛انیکل دانشجو
  ؛کیان به تفکیکارکنان و دانشجوبه کل ها  نسبت مساحت نمازخانه -ب -5-12
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  ؛یورزشهاي  میان عضو تیتعداد دانشجو -ب -5-13
آن  ییدانشجو يکه دانشگاه در مسابقات سراسر یورزشي ها رشتهتعداد  -ب -5-14

  ؛کند می در سطح کشور شرکت
 يه شـده بــرا یـ ارا یحـ یفــوق برنامـه و تفر  يهـا  فعالیـت تعـداد سـاعات    -ب -5-15

  ؛ان در هفتهیدانشجو
  ؛انیصادره شده به کل دانشجو یانضباطهاي  نسبت حکم -ب -5-16
موجــود بــه تعــداد کــل  یو فرهنگــ یعلمــهــاي  هینســبت تعــداد نشــر -ب -5-17

  ؛راژ کلین و تیک عناویان به تفکیدانشجو
و  یاجتمـاع  یفرهنگـ هـاي   شیک همایبه تفک یفرهنگي ها برنامهتعداد  -ب -5-18

  ؛برگزار شده در سال يها نمایشگاه
گر یا دی ها دانشگاهر یبرگزار شده در دانشگاه با سا یتعداد مسابقات ورزش -ب -5-19
  ؛مراکز
  ؛برگزار شده در دانشگاه یتعداد دوره مسابقات قرآن -ب -5-20
  .ان در دانشگاهیدانشجو یمذهبي ها هیأتو  ها کانونتعداد  -ب -5-21

  یفیبخش ک
  ؛به نخبگان دانشگاه گذاري زان توجه و ارجیم -ب -5-22
م مقـام معلـم در   یان از تکریو دانشجو یعلم هیأت يت اعضایزان رضایم -ب -5-23

  ؛دانشگاه
  ؛خود یمنزلت اجتماع از یعلم هیأت يت اعضایزان رضایم -ب -5-24
  ؛خود یمنزلت اجتماع ان ازیت دانشجویزان رضایم -ب -5-25
  ؛ینید يها ارزشج ینسبت به ترو یعلم هیأت يل اعضایزان تمایم -ب -5-26
  ؛تیج اخالق و معنوینسبت به ترو یعلم هیأت يل اعضایزان تمایم -ب -5-27
  ؛هویت ملّیت یج و تقوینسبت به ترو یعلم هیأت يل اعضایزان تمایم -ب -5-28
  ؛هویت ملّیان به فرهنگ و یزان عالقه دانشجویم -ب -5-29
فـوق   يهـا  فعالیـت  يالت موجـود بـرا  یتسهان از یت دانشجویزان رضایم -ب -5-30
  ؛)...و  یفرهنگ، یورزش( برنامه
  .یعلم هیأت ياعضا یتیان از نقش تربیت دانشجویزان رضایم -ب -5-31
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  اعتبارات و امکانات يها شاخص -ب -6
  یبخش کم

  ؛کیو کارکنان به تفک یعلم هیأت يبه اعضا ین کل پرداختیانگیم -ب -6-1
 يایـ به کل حقـوق و مزا  یعلم هیأت ياعضا التدریس حقنسبت پرداخت  -ب -6-2
  ؛وقت تمام یعلم هیأت
و   یآموزشـ   ياز محـل قراردادهـا   یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  یافتین دریانگیم -ب -6-3
  ؛یخدمات
  ؛یقاتیتحق ياز محل قراردادها یعلم هیأت ياعضا یافتین دریانگیم -ب -6-4
) ...و  ییکارآ( یوقت تمامبابت طرح  یعلم هیأت يبه اعضا ینسبت پرداخت -ب -6-5

  ؛آنان یافتیبه کل در
انتشـارات بـه اعتبـارات کـل دانشـگاه بـه        ينه صرف شـده بـرا  ینسبت هز -ب -6-6

  ؛یکتاب و مجالت علم، ک جزوهیتفک
و کارکنـان از کـل    یعلم هیأت یامور رفاه درصد اعتبارات صرف شده در -ب -6-7

  ؛اعتبارات دانشگاه
بــه کــل  یو خــدمات یپژوهشــ، یآموزشــ یاختصاصــ يآمــدها نســبت در -ب -6-8

  ؛کیدانشگاه به تفک ياعتبارات جار
، یآموزشــ، يک اداریــنــه پرداخــت اجــاره ســاختمان بــه تفکینســبت هز -ب -6-9

  ؛دانشگاه يبه کل اعتبارات جار) ...و  یورزش، یفرهنگ( و فوق برنامه یپژوهش
و  یک دولتـ یـ بـه تفک  یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  یقـات یسرانه اعتبارات تحق -ب -6-10

  ؛یاختصاص
  ؛از کل اعتبارات دانشگاه یقاتیدرصد اعتبارات تحق -ب -6-11
  ؛قات از کل اعتبارات دانشگاهیدرصد اعتبارات صرف شده در تحق -ب -6-12
  ؛درصد اعتبارات صرف شده در آموزش از کل اعتبارات دانشگاه -ب -6-13
  ؛یلیعمده تحص يها گروهک مقطع و ینه سرانه دانشجو به تفکیهز -ب -6-14
مقطـع و  ، ک رشـته یـ هر دانشجو بـه تفک  يبرا یلینه تمام شده تحصیهز -ب -6-15
  ؛یلیعمده تحص يها گروه
  ؛از کل اعتبارات دانشگاه ییدرصد اعتبارات صرف شده در امور دانشجو -ب -6-16
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  ؛دانشگاهان از کل اعتبارات یه دانشجویدرصد درآمد حاصل از شهر -ب -6-17
 یک کارشناسـ یـ بـه تفک  یلـ یالت تکمیان تحصیدانشجو یقاتیسرانه تحق -ب -6-18

  ؛يارشد و دکتر
، يهنـر ، یفرهنگـ  يها فعالیتافته به یص یاعتبار تخص ییسرانه دانشجو -ب -6-19

  ؛و فوق برنامه یاجتماع
و  يهنـر ، یفرهنگـ  يهـا  فعالیتصرف شده درخصوص ي ها هزینهدرصد  -ب -6-20

  ؛دانشگاه ید اختصاصیان از عوایدانشجو یاجتماع
  ؛)...و بهداشت ، هیتغذ يبرا( یارانه دولتی ییسرانه دانشجو -ب -6-21
بـه تعـداد   ) ...و چاپگر ، راکسیز( يادار يها دستگاهانه و ینسبت تعداد را -ب -6-22

  ؛ان در دانشگاهیدانشجو
هـاي   و سـالن  ها آزمایشگاه، ها کارگاه ،ها کتابخانه يفضا ییسرانه دانشجو -ب -6-23

  ؛کیبه تفک يغذاخور
 کیـ رفت و آمد دانشگاه به تفکهاي  سیگان از سرو درصد استفاده کننده -ب -6-24

  ؛)انیکارکنان و دانشجو، یعلم هیأت(
ط یمحـ ، اسـتخر ( همؤسسـ  یحـ یدرصد استفاده کنندگان از امکانـات تفر  -ب -6-25
  ؛و کارکنان یعلم هیأت، ک دانشجویبه تفک) باشگاه، یورزش
 ،)بـوس  مینـی اتوبـوس و  ( یک عمـوم یتملک به تفک در يتعداد خودروها -ب -6-26
  ؛)...و لودر ، تراکتور، ونیکام( نیسنگ يو خودروها يسوار
  ؛دانشگاه يها وامدرصد کارکنان استفاده کننده از  -ب -6-27
  ؛يکارت اعتبار يدارا یعلم هیأت يدرصد اعضا -ب -6-28
ا دانشگاه جهـت امـور   یه مؤسسس و معاونان در ییساعات حضور رنسبت  -ب -6-29

  ؛به کل ساعات حضور در هفته یتیریمد
 منـد  بهـره ت از مطـب  یـ کـه از طـرح محروم   یعلمـ  هیأت يدرصد اعضا -ب -6-30

  ؛)یعلوم پزشک يها دانشگاهژه یو( یک مرتبه علمیهستند به تفک
  ؛در دانشگاه یعلم هیأت ياعضا ین ساعات حضور هفتگیانگیم -ب -6-31
 هیـأت  يبه کل اعضـا  یعلم هیأت ياعضا) يها اتاق( نسبت تعداد دفاتر -ب -6-32

  ؛وقت تمام یعلم
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 يبه تعداد اعضـا  یعلم هیأت ينسبت مساحت کل دفاتر مخصوص اعضا -ب -6-33
  ؛وقت تمام یعلم هیأت
 ت مسـکن یو کارکنـان از نظـر وضـع    یعلم هیأت ياعضا يع درصدیتوز -ب -6-34

  ؛)...و  یسازمان، يجاریاست، یشخص(
ان بـه تعـداد   یاب و ذهاب دانشـجو یمخصوص اهاي  نسبت تعداد اتوبوس -ب -6-35

  .ان استفاده کنندهیدانشجو
  یفیبخش ک

 يها سرفصلدر ( دانشگاه یقاتینه اعتبارات تحقیص و هزیتخص یچگونگ -ب -6-36
  ؛)زاتیل و تجهیو وسا یمواد مصرف، یپرسنل
  ؛ه در دانشگاهیسرما وري بهرهت درخصوص سنجش یریعملکرد مد نحوه -ب -6-37
  ؛یت در جذب اعتبارات عمرانیرینحوه عملکرد مد -ب -6-38
  ؛یاختصاص ينه کردن درآمدهایت درکسب و هزیرینحوه عملکرد مد -ب -6-39
  ؛یمردم يها کمکت در جذب یرینحوه عملکرد مد -ب -6-40
 -ياداري هـا  هزینـه در  جـویی  صـرفه  درخصـوص  تیرینحوه عملکرد مد -ب -6-41
  ؛...و  ينگهدار، راتیتعم، حمل و نقل، مسافرت، یپژوهش، یآموزش، یپرسنل
  ؛ينه نمودن اعتبارات جاریت در هزیرینحوه عملکرد مد -ب -6-42
  .ج آنیاز نتا وري بهرهت از امور دانشگاه و یریمد یابیت ارزیفیک -ب -6-43

  
سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگیعالی  رییس جمهور و رییس شوراي  
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مؤسسات  و ها دانشگاهامناي ي ها هیأتقانون تشکیل 
  183و  181مصوب جلسات  و پژوهشی عالی آموزش
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 23/12/67و  9 مورخ

درمان و آمـوزش  ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانههر یک از  -1ماده 
 و مؤسسات پژوهشـی وابسـته بـه خـود     عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهپزشکی براي 

مؤسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانه فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسـته  (
بـا   ییهیـأت امنـا   شـود  مـی  نامیـده » مؤسسه«که در این قانون  1)شود مین ها دانشگاهبه 

  :ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد
  ؛وزیر )الف
  ؛مؤسسه رییس )ب
علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلـی و کشـوري کـه    ي ها شخصیتاز  نفر 9 تا 6 )ج

  ؛نقش مؤثري در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند
  .وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه )د

 علمـی  هیـأت  بایـد از اعضـاي   »ج«بنـد  ي هـا  شخصـیت از  نفـر حداقل دو  -تبصره
  2.باشند ها دانشگاه

و حکم ریاست جمهـوري بـراي    تأییدبه پیشنهاد وزیر و با » ج«اعضاي بند  -2ماده 

                                                                                                                                               
عالی انقالب فرهنگی اضافه شـده   شوراي 25/1/71مورخ  277مطلب داخل کمانه، به موجب مصوبه  -1

 .است
 عـالی انقـالب فرهنگـی    ها به قانون مرتبط به مصـوبات شـوراي   در مورد ترکیب هیأت امناي دانشگاه -2

مجلـس   3/4/76عالی و پژوهشـی مصـوب    ها و مؤسسات آموزش ترکیب هیأت امناي دانشگاه درخصوص
  .شوراي اسالمی مراجعه شود
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 هیـأت امنـا   عضـو دو  نـد توان مـی  و در یک زمان حداکثر 1شوند می سال منصوب 4مدت 
  .باشند و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است

وزیــر فرهنــگ  عهــده بــهمؤسســه بــر حســب مـورد   هیـأت امنــا  ریاســت -3مــاده 
  .درمان و آموزش پزشکی خواهد بود، یا بهداشت عالی آموزشو

  .مؤسسه مربوط خواهد بود رییس هیأت امنا دبیر -4ماده 
 درمان و آمـوزش پزشـکی  ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه -5ماده 

 هیـأت امنـا   در صورت اقتضا دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یـک  ندتوان می
و دبیـر   باشـند  می هیأت امنا عضو) مؤسسات( در چنین مواردي کلیه رؤساي. قرار دهند

  .را نیز وزیر از میان یکی از این رؤسا انتخاب خواهد کرد هیأت این
یـا   هـا  وزارتخانـه و مؤسسات پژوهشی وابسته بـه   عالی آموزشدر مؤسسات  -6ماده 

یـا   عالی آموزش فرهنگ وي ها وزارتخانهاز طریق آنها  تأسیسدیگر که مجوز ي ها زمانسا
سـازمان مربـوط بـه     مسـؤول وزیر یا  ،درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، بهداشت

  .خواهد بود دار عهدهرا  هیأت امنا عضویت ریاست )1(ماده » ج«جاي یکی از اعضاي بند 
این قانون به پیشنهاد  )1(ماده » ج«مؤسسات سایر اعضاي بند  گونه ایندر  -تبصره

 عـالی  آموزشو حکم وزیر فرهنگ و  تأییدسازمان مربوط و حسب مورد با  مسؤولوزیر یا 
  .شوند می و یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب

  :هیأت امنا وظایف و اختیارات -7ماده 
  ؛داخلی نامه آیینتصویب  )الف
ي هـا  وزارتخانـه ضوابطی که بـه پیشـنهاد    براساس تصویب سازمان اداري مؤسسه )ب

انقـالب   عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه مربوط با هماهنگی سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی    
  2؛فرهنگی خواهد رسید

                                                                                                                                               
ه موجب مـاده دو قـانون اهـداف، وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مصـوب          ب -1

هاي امنا، به وزیـر علـوم، تحقیقـات و     صدور احکام اعضاي هیأت، مجلس شوراي اسالمی 18/05/1383
 .فناوري واگذار شده است

فناوري و بنـد ب مـاده    به موجب ماده ده قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و -2
مجلـس شـوراي اسـالمی،     15/10/1389قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصـوب   20

← 
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  ؛شود می مؤسسه پیشنهاد رییسبررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف  )ج
  ؛تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه )د
  ؛ساالنه مؤسسهو ترازنامه  ها حسابتصویب  )ه
  ؛تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن )و
  ؛براي مؤسسهدار  تعیین حسابرس و خزانه )ز
، محلـی اعـم از نقـدي    عوایـد بخـش خصوصـی و   ي هـا  کمککوشش براي جلب  )ح

  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايرعایت ضوابط مصوب  ساختمانی با، تجهیزاتی
وزارتخانـه   تأییدمالی و معامالتی که بر حسب مورد پس از ي ها نامه آیینتصویب  )ط

  ؛باشد می مربوط قابل اجرا
کارشناسان ( علمی هیأتغیر و علمی هیأت اعضايي ها العاده فوقپیشنهاد میزان  )ي

و یـا   عـالی  آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه تأییدکه بر حسب مورد پس از ) ها و تکنسین
  1؛باشد می پزشکی قابل اجراآموزش  درمان و، بهداشت

کارگـاهی و بهداشـت و درمـانی    ، خـدماتی ، تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیـدي  )ك
  ؛وزیران خواهد رسید هیأت تصویب بهمؤسسه در چارچوب ضوابطی که 

و  التـألیف  حـق ، حـق الترجمـه  ، التدریس حق، التحقیق حقتعیین میزان پرداخت  )ل
  ؛نظایر آن

  ؛شود می ارایه رییسبررسی گزارش مؤسسه که از طرف  )م
همـاهنگی   منظـور  بـه مؤسسه که  علمی هیأت تصویب مقررات استخدامی اعضاي )ن

  .وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود تأییدپس از 
کمک بودجه صورت  به در قالب برنامه وصرفاً  اعتبارات هر یک از مؤسسات -8ماده 

مـاه بـه مأخـذ     3و تخصیص اعتبار حداقل هر  شود می تصویب منظور وساالنه کل کشور 
کالً در اختیـار هـر یـک از     ربط ذي اجرایی هاي مقامسه دوازدهم بودجه مصوب از طریق 

  .مؤسسات قرار خواهد گرفت

                                                                                                                        
 .تصویب سازمان اداري مؤسسه به هیأت امنا واگذار شده است

 15/10/1389جمهوري اسالمی ایران مصـوب  قانون برنامه پنجم توسعه  20ماده ) ب(به موجب بند  -1
 .اسالمی، به هیأت امنا واگذار شده استجلس شوراي م



  115  /کلیات  :بخش اول

  

 31ی موضـوع مـاده   حسـاب  ذيامور مالی و معامالتی مؤسسات جز در مورد  -9ماده 
معامالت دولتـی   نامه آیینمشمول سایر مقررات قانون مزبور و  1،قانون محاسبات عمومی

  .و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود
خواهد بود که  اي نامه آیین براساس ساالنه مؤسسهي ها حسابرسیدگی به  -10ماده 

درمـان و آمـوزش   ، و بهداشـت  عـالی  آمـوزش وزارتین فرهنـگ و   وسیله بهبر حسب مورد 
  2.رسد می داراییوزارت امور اقتصادي و  تأییدتهیه و به پزشکی 

و مؤسسـات   عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهامناي ي ها هیأتمادام که  -11ماده 
 تصـویب  بـه مـورد نیـاز    اجراییي ها نامه آییناین قانون تشکیل نشده و  براساس پژوهشی

  .طبق مقررات سابق عمل خواهد شد، نرسیده است
  

اي سید علی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   

                                                                                                                                               
 1383قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مصـوب سـال       10ماده  -1

  مجلس شوراي اسالمی
  همان -2
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  08/03/1313مصوب  دانشگاه تهران تأسیس قانون
  مجلس شوراي ملّی

نام دانشگاه  هاي ب مؤسسه دهد میبه وزارت معارف اجازه ملّی  مجلس شوراي -1ماده 
  .نماید تأسیسبراي تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در طهران 

موسـوم بـه دانشـکده    آنهـا   دانشگاه داراي شعب ذیل است کـه هـر یـک از    -2ماده 
  :خواهد بود

  ؛علوم معقول و منقول -1
  ؛علوم طبیعی و ریاضی -2
  ؛ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی -3
  ؛طب و شعب و فروع آن -4
  ؛سیاسی و اقتصادي حقوق و علوم -5
  .فنی -6

مدارس صنایع مسـتظرفه ممکـن اسـت از مؤسسـات دانشـگاه      سراهاي عالی و  دانش
االقتضـاء بـه دانشـگاه     محسوب شوند و نیز ممکن است مدارس و مؤسسات دیگري لـدي 

  .م گرددضمن
رییس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف و بـه موجـب    -3ماده 

د شـوراي دانشـگاه و   برحسـب پیشـنها   14فرمان همایونی تعیین و بعدها بر طبق مـاده  
  .موافقت وزیر معارف به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد

ریـیس اسـت و معـاون دانشـگاه و رؤسـا و معـاونین و        عهـده  بـه اداره کردن دانشگاه 
ها بر حسب پیشنهاد ریـیس دانشـگاه از طـرف وزیـر معـارف منصـوب        استادان دانشکده

سایر مستخدمین بر طبق مقررات این قانون از طـرف ریـیس دانشـگاه تعیـین      ؛شوند می
  .گردند می
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بعـد از   .سه سال اسـت  ها دانشکدهمدت خدمت رییس دانشگاه و رؤساي  -1تبصره 
  .انتخاب شوند انقضاي این مدت ممکن است مجدداً

رییس دانشـگاه مجـاز اسـت علمـا و دانشـمندان مملکتـی و خـارجی را         -2تبصره 
حسب پیشنهاد شوراي دانشگاه و تصویب وزیر معارف بـه عضـویت افتخـاري دانشـگاه     بر

  .بپذیرد
  :شود شوراي دانشگاه از اشخاص ذیل تشکیل می -4ماده 

  ؛رییس دانشگاه که سمت ریاست شورا را خواهد داشت -
  ؛معاون -
  ؛ها رؤساي دانشکده -
  .ها الاقل یک نفر استاد از هر یک از دانشکده -

  :وظایف شوراي دانشگاه به قرار ذیل است -5ماده 
هـا تعیـین    تدوین دستور تحصیالت دانشکده -تعیین شرایط ورود محصل به دانشگاه

هـاي الزم جهـت امتحانـات و     نامه تهیه نظام -نامه و دیپلم شرایط گرفتن درجه و تصدیق
شـیار از  اظهار نظر در مورد اشخاصی که به سـمت اسـتاد و دان   -ها پیشرفت کار دانشکده

پیشـنهاد هـر اقـدامی کـه موجـب ترقـی و        -اند شدهطرف شوراي هر دانشکده پیشنهاد 
  .معاونت و کمک فکري با رییس دانشگاه -اصالح کار دانشکده باشد

ها داراي شورایی خواهد بود مرکب از معـاون و اسـتادان    هر یک از دانشکده -6ماده 
  .در تحت ریاست رییس دانشکده

نامه خواهد بود که از تصویب شوراي  شوراي مزبور به موجب نظاموظایف و تشکیالت 
  .دانشگاه گذشته باشد

ریـیس   عهـده  بـه و نمایندگی آن  باشد میدانشگاه داراي شخصیت حقوقی  -7ماده 
است و از لحاظ اداري و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسـؤولیت مسـتقیم وزیـر معـارف     

  .خواهد بود
 در مقابـل امـور علمـی و فنـی کـه اشـخاص و مؤسسـات       د توان میدانشگاه  -8ماده 

وجـوهی   ؛دریافت دارد الزحمه حقنامه مخصوص  بر طبق نظام نمایند میرسمی رجوع غیر
و عایـدات   دهند میهایی که اشخاص مختلف  شود و همچنین اعانه که از این راه عاید می
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نظر  گانه در تحتشود به حساب جدا دیگر به استثناي حقوقی که از محصلین دریافت می
و با تصویب وزیر معارف به مصـارفی کـه در شـوراي دانشـگاه      آوري جمعرییس دانشگاه 

  .شود خواهد رسید و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت پیشنهاد می
وقف و امثال آن جهت امر خـاص   عنوان بههدایایی که اشخاص یا مؤسسات  -تبصره

این قبیل عایدات باید مطابق میـل   .با دانشگاه استآنها  اداره کنند میبه دانشگاه تقدیم 
صـورت عایـدات و    .کنندگان صرف شود و تبدیل آن به مصرف دیگـر جـایز نیسـت    هدیه

دانشـگاه در رد و قبـول هـدایاي     .همه ساله به وزارت اوقاف تقـدیم خواهـد شـد    ،مخارج
  .مذکور آزاد است

کـه برحسـب مقرراتـی کـه بـا موافقـت نظـر        ها  هاي دانشکده التحصیل فارغ -9ماده 
نایـل شـوند از   ) لیسـانس (الاقل به درجه اجـازه معلمـی    .وزارت معارف وضع خواهد شد

  .استفاده خواهند کرد 1312اسفند ماه  19حقوق و امتیازات قانون تربیت معلم مصوب 
  :شوند میذیل تقسیم  گانه سهمعلمین دانشگاه به طبقات  -10ماده 

که باید عالوه بر داشتن شرایط مقـرره در  ) معاون استاد(ستاد و دانشیار ا -اول و دوم
استاد کمتر از سـی سـال و دانشـیار     ،ماده دوم قانون استخدام کشوري 4و  3و  1فقرات 

 درجـه علمـی   نمایند میکمتر از بیست و پنج سال نداشته باشند و در رشته که تدریس 
  ؛دانشگاه الاقل دکتري یا معادل آن تشخیص بدهد عالی شورايرا آنها 

دبیر که باید الاقل داراي شرایط معلمین مـدارس متوسـطه باشـد و بـر طبـق       -سوم
  .مقررات مربوط به معلمین مذکور استخدام خواهد شد

و  هـا  کتابخانـه هـا و اعضـاي    سایر مستخدمین از قبیل متصدیان البراتوارها و کارخانه
  .فتري تابع مقررات قوانین عمومی خواهند بودامثال آن و اعضا د

رییس کتابخانه باید از حیث درجه علمی کمتر از دبیر نباشد ولی چنانچـه   -تبصره
  .درجه علمی او باالتر باشد مانند دانشیار استخدام خواهد شد

دانشیاران و استادانی که طرف احتیـاج   ،و بعد 1313از آغاز سال تحصیلی  -11ماده 
نامه مخصوص تعیین  و در صورت تعدد داوطلبان با مسابقه مطابق نظام شوند میدانشگاه 

  .خواهند شد
بـه اسـتادان و دانشـیاران ممکـن اسـت ده مرتبـه        ،در طول مدت خدمت -12ماده 
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اضافات از مرتبه اول الی سوم هـر دو سـال و در مراتـب     ياضافه حقوق داده شود و اعطا
  :نامه مخصوص با شرایط ذیل خواهد بود ظاممرتبه بر طبق ن 1هر سه سال  ،بعد

  ؛ابراز لیافت و استحقاق -1
  ؛ها پیشنهاد رؤساي دانشکده -2
  .تصویب شوراي دانشگاه -3

میزان حقوق درجه اول دانشیار همه ساله بر طبـق قـانون بودجـه معـین      -13ماده 
اضافه حقوقی که در درجات اول تـا هشـتم دریافـت خواهـد نمـود مسـاوي        ؛خواهد شد

در  -خواهد بود با هشت یک حقوق ماقبل و در درجه نهم و دهم با خمس حقوق ماقبـل 
مواقع ترفیع به رتبه استادي و یا ریاست دانشکده و یا ریاست دانشگاه عشر حقوق مقـام  

قوق که در باقی درجات دریافت خواهد مادون اضافه خواهد شد و پس از آن نیز اضافه ح
کرد تا درجه هشت مساوي خواهد بود با هشت یک و در درجات نهم و دهـم بـا خمـس    

  .حقوق ماقبل
بـه میـزان    1313-14حقوق ماهانه درجه اول دانشـیار در سـال تحصـیلی     -تبصره

  .ریال است هزار یک
است براي ترفیع بـه  ریاست هر رشته از دروس بر عهده استاد همان رشته  -14ماده 

سال دانشیار بوده در رشـته   رتبه استادي عالوه بر پیدا شدن محل تدریس باید الاقل پنج
  .خود قابلیتی ابراز کرده باشد که مورد قدرشناسی و تصویب شوراي دانشگاه واقع شود

سراهاي عالی پس از کسب نظر شوراي دانشکده مربوط از  ها و دانش رؤساي دانشکده
انتخاب معاون  .شوند میها انتخاب  دان و رییس دانشگاه از بین رؤساي دانشکدهبین استا

  .خواهد آمد عمل به ها از بین استادان دانشگاه و معاونین دانشکده
کـافی بـراي    دبعـد  ،مادامی کـه معلـم داراي شـرایط مـذکور در مـاده ده      -15ماده 

وم و یا ادبیات بـه مقـامی   که در رشته از عل یاستخدام یافت نشود ممکن است از اشخاص
را تصدیق کرده بطور کنترات اسـتخدام شـود   آنها  شامخ رسیده و شوراي دانشگاه لیاقت

 الزحمـه  حـق نیز ممکن است از متخصصین که در خدمت ادارات دولتی هستند در برابـر  
  .استفاده شود

در مـدارس عالیـه مشـغول     1313 -1312اشخاصی که در سال تحصیلی  -16ماده 
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این قانون باشند معلم رسـمی   10اند چنانچه داراي شرایط مندرجه در ماده  بودهخدمت 
نامه مخصـوص و   را وزارت معارف به موجب نظامآنها  درجه و حقوق .دانشگاه خواهند بود

ایـن   13با رعایت ماده  1313و  1312سی در سال تحصیلی یبر طبق آخرین حقوق تدر
مشـمول قـانون اسـتخدام کشـوري باشـند نیـز       اشخاصی کـه   .قانون تعیین خواهد نمود

  .مند گردند از مقررات این قانون بهره ندتوان می
در مـدارس عالیـه مشـغول     1313-12اشخاصی کـه در سـال تحصـیلی     -1تبصره 

تدریس بوده لیکن تصدیق دکتري در دست ندارند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود ولی 
خود رساله تازه تألیف نمایند کـه مـورد قبـول     در رشته 1314باید قبل از انقضاء خرداد 

و ایـن   شـوند  میأخذ تصدیق استادي در همان رشته نایل  شوراي دانشگاه واقع شود و به
  .در آن رشته خواهد بودآنها  تصدیق به منزله درجه دکتري

اسـفند   19قـانون تربیـت معلـم مصـوب      12دبیران که به موجـب مـاده    -2تبصره 
شـان مـدرك تعیـین     یاران که به موجب این قانون آخرین حقوقو همچنین دانش 1312

شود هرگاه از درجه تجاوز نموده و به درجه باالتر نرسیده باشند درجه باالتر  میآنها  رتبه
را دارا خواهند شد و همچنین معلمینی که در موقع اجراي ایـن قـانون و قـانون تربیـت     

د در موقع توان میه اول بوده وزارت معارف اند داراي درج معلم حقوق درجه اول را نگرفته
  .مقتضی با داشتن اعتبار کسر حقوق اینگونه اشخاص را ترمیم نماید

و ) اعم از رسـمی و کنتراتـی و غیـره   (تشخیص رتبه و حقوق استخدامی  -3تبصره 
استحقاق دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق این قانون و سـایر قـوانین موضـوعه    

یا اداره مستقل مربوطـه   خانه وزارتو ادارات مستقله با  ها وزارتخانهلیه اعضاي نسبت به ک
و تصدیق اداره تقاعد کشوري خواهد بود و چنانچه مستخدمین شـکایتی داشـته باشـند    

باشـد مرجـع کلیـه شـکایات     آنهـا   که راجع به تشخیص رتبه یا اضافه حقـوق یـا ترفیـع   
  .تمیز خواهد بود عالی دیواناستخدامی 

دانشـگاه و تعیـین    يترتیب محاکمه اداري اعضـا ) 11/9/1333اصالحی ( -17ماده 
نامه خاصـی اسـت کـه از طـرف شـوراي دانشـگاه تنظـیم و         به موجب نظامآنها  مجازات

  .وزیران رسیده باشد هیأت تصویب به
موارد ذیل از قانون استخدام کشوري در مورد رؤسا و معـاونین دانشـگاه و    -18ماده 
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  .69 -28 -19 -14 -11 -9 -8 -7 -6و دانشیاران مجري خواهد بود مواد استادان 
سـال   25بـا   نـد توان مـی رؤسا و معاونین دانشگاه و اسـتادان و دانشـیاران    -19ماده 

خدمت و یا با شصت سال عمر و هر قدر سابقه خدمت تقاضاي تقاعد نمایند و دولت نیـز  
 -بیست سال خدمت آنان را متقاعـد سـازد  د با دارا بودن شصت سال عمر و الاقل توان می

بـر طبـق فصـل چهـارم قـانون اسـتخدام کشـوري بـا رعایـت          آنهـا   مابقی شرایط تقاعد
از مـاده واحـده   ) د(آمـده خواهـد بـود و بـه اسـتثناي جـزء        عمل به اصالحاتی که در آن

  .قانون مذکور 43اصالحیه ماده 
از علوم یـا ادبیـات بـه مقـامی شـامخ       اي رشتهدانشگاه به اشخاصی که در  -20ماده 

عـالی دانشـگاه پـس از     شـوراي  ،رسیده و یا خدمات بزرگی به عالم انسانیت کرده باشـند 
بـا تصـویب وزیـر معـارف درجـه دکتـري        را تصدیق نماید،آنها  مداقه کامل احراز لیاقت

  .افتخاري اعطاء خواهد نمود
بـراي اجـراي ایـن قـانون      16نامه کـه بـر طبـق مـاده      وزارت معارف نظام -21ماده 

اجـرا خواهـد   موقـع   بهملّی  ضرورت دارد، بعد از تصویب کمیسیون معارف مجلس شوراي
  .گذارد

و سیصـد   هزار یکاست در جلسه هشتم خرداد ماه ماده  21این قانون که مشتمل بر 
  .رسیدملّی  مجلس شوراي تصویب بهو سیزده شمسی 

  
دادگرحسین  -ملّی رییس مجلس شوراي  
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