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اين نسخه تا پايان فصل سوم به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي
رسيده است.

مهمترین عامل در كس�ب خودكفایی و بازس�ازی ،توسعة
مراكز علمی و تحقیقاتي و تمركز و هدایت امكانات و تشویق
كامل و همهجانبة مخترعین و مكتشفین و نیروهای متعهد
و متخصصی است كه ش�هامت مبارزه با جهل را دارند و از
الك نگرش انحصاری علم به غرب و شرق بدر آمده و نشان
دادهاند كه میتوانند كشور را روی پای خود نگهدارند.
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من همينجا اين را هم به وزراى محترم هم به مس�ؤوالن
محترم شوراى عالى انقالب فرهنگى ،كه در اينجا تشريف
دارند ،توصيه مي كنم كه اين مس�ئله دنبال ش�ود .ما اگر
بخواهيم س�ند چشمانداز تحقق پيدا كند و آن مرجعيت
علمى كه براى كشور پيشبينى شده به وجود بيايد و عملى
بشود ،ناچاريم كه اين كارها را انجام بدهيم ،كه مهمترينش
تهيهى نقشهى جامع علمى است .اين يعنى يك گام مهم،
يك دروازهى مهم به سوى اجرائى كردن اهداف و شعارهايى
است كه مطرح شده و امروز بحمداهلل در محيطهاى علمى
به صورت يك گفتمان درآمده است.
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.١مجادله11/

سند چشمانداز جمهوري اسالمي ،در افق  1404هجري شمسي ،ايران را کشوري توسعةيافته در جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري ،با
هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل ترسيم ميکند.
در همين سند مقرر شده که در تهيه ،تدوين و تصويب برنامههاي پيشرفت و بودجههاي ساليانه به اهداف و الزامات سند چشمانداز توجه
و مفاد آن كام ً
ال جامة عمل بپوش��د .احراز جایگاه نخس��ت علم و فناوري در منطقة جنوب غرب آس��يا از مهمترين ويژگيهاي جايگاه مطلوب
ترسيمشده در سند چشمانداز كشور است و تعالي و تکامل آن مبناي پيشرفت و توسعه در ابعاد اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و ديگر ابعاد مادي
و معنوي نظام جمهوري اسالمي ايران است.
دستيابي به اهداف چشمانداز بيترديد نيازمند برنامهريزي عملياتي زمانبنديشده و يکپارچه در سطوح و ابعاد گوناگون است؛ به عبارت
بهتر ،بايد از مجموعة منابع ،امکانات و استعدادهاي کشور به گونهاي بهرهبرداري شود که با شروع از جايگاه فعلي (وضعيت موجود) ،طي حرکتي
منظم و پيوسته ،نيل به جايگاه ترسيمشده در سند چشمانداز (وضعيت مطلوب) در زمان مقرر ميسر شود .تحقق این فرآیند نیازمند ترسیم
نقشة راه است که در آن نحوة طی مسیر ،پیشبینی منابع و امکانات الزم ،تقسیم کار در سطح ملی ،نحوة مشارکت و الزامات طی مسیر شفاف
و دقیق مش��خص ش��ده باشد .به این ترتیب،باید چش��مانداز و راهبردهای علم و فناوری در مقیاس کالن و در اجزا و مقیاسهای کوچکتر و
عملیاتیتر(نظیر برنامههای پنجس��الة توس��عة کشور) ،ترسیم ش��ود .از این رو ،در تدوین نقشة جامع علمی کشور كوشيده شده ،از يك سو با
الهامگیری از چشمانداز ملی و بهرهگیری از ارزشهای بنیادین استخراجشده ،و از سوي ديگر ،توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی
ایران ،چشمانداز علم و فناوری در افق  1404هجری شمسی در علم و فناوری ترسيم شود .در این چشمانداز« ،جمهوری اسالمی ایران در افق
 1404هجری شمسی کشوری توانا در تولید و توسعة علم ،فناوری و نوآوری و بهكارگيري آن در كلية زمينهها ،برخوردار از انسانهای شایسته،
فرهیخته و تربیت شده در مکتب اسالم در طراز برترین دانشمندان جهانی؛ پيشتاز در مرزهای دانش بشری ،داراي رتبة نخست علم و فناوري
در منطقة جنوب غربی آسيا و برجسته در برخی فناوریهای نوين ،مولد ثروت و اقتدار ملی» خواهد بود.
عالوه بر اين ،آرمانهاي متعالي پيش روي انقالب اس�لامي ،مانند احياي تمدن عظيم اس�لامي؛ حضور سازنده ،فعال و پيشرو در بين ملتها
و کس��ب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان ،نيازمند پيش��رفتي همهجانبه در علم است ،بهگونهاي که نه تنها عقبماندگيهاي
دورههاي اخير جبران ،بلکه ايران کشوري پويا و پيشرو در علم شود ،علمي که داراي سه شاخصة عدالت ،معنويت و عقالنيت است.
«نقشة جامع علمي کشور» به منظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستسالة نظام جمهوري اسالمي ايران در حوزة علم و فناوري،
تهيه شده تا مسير حرکت و چگونگي پيمودن راه را تدوين و ترسيم كند و نحوة مشارکت هر يک از ارکان اجرايي کشور را در تحقق آن اهداف
روشن سازد .در واقع ،نقشة جامع علمي کشور عبارت است از :مجموعهاي جامع ،هماهنگ و پويا از مباني ،اهداف ،سياستها ،ساختارها و الزامات
برنامهريزي تحول راهبردي علم ،فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستساله.
در اين سند تالش شده به مبانی ارزشی و بومی کشور ،تجربیات گذشته و نظریهها و نمونههای علمی و تجارب عملي تكيه شود .در اين
خصوص توجه به نكات زير ضروري است:
 .1رهنمودهاي مقام معظم رهبري در س��الهاي اخير دربارة جنبش نرمافزاري ،توليد علم و نقش��ة جامع علمي کشور مهمترين محرک و
مشوق تدوين و تنظيم اين نقشه بوده است .استمرار مطالبات بهحق و روزافزون و جديت معظم له در پيشرفت علمي كشور ،موجب شد ،در
تابستان 1385تدوين نقشة جامع علمي در شوراي عالي انقالب فرهنگي ،آغاز و اكنون متن نهايي سند ارائه شود.
 .2اين نقش��ه مبتني بر اسناد باالدستي  -مانند قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران ،سند چشمانداز بيستسالة جمهوري اسالمي ايران،
رهنمودهاي رهبرکبير انقالب اسالمي(ره) و مقام معظم رهبري ،قوانين مجلس شوراي اسالمي ايران و مصوبات کالن شوراي عالي انقالب فرهنگي-
ميباشد.
 .3اين نقشه حاصل برنامهريزي ،فعاليت و تالش کميتههاي متعدد کارشناسي در دبيرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری؛ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛
انجام پژوهش��هاي گوناگون؛ بهره گرفتن از پژوهش��هاي موجود و مش��ارکت جمع زيادي از صاحبنظران و انديش��مندان عرصة علم و فناوري
کشور اعم از دستاندرکاران سياستگذاري و مديريت کالن نظام علمي کشور ،مديران ،استادان و پژوهشگران دانشگاهها ،پژوهشگاها ،قطبها
و انجمنهاي علمي ،کارشناسان آموزش و پرورش ،صاحبنظران حوزة علميه قم و مديران و مسؤوالن علم و فناوري از دستگاهها و بخشهاي
اجرايي کشور بوده ،که از همة آنان قدرداني و تشکر ميشود.
 .4مجموعة پژوهشها و آراء صاحبنظران که پشتوانة علمي و پژوهشي اين نقشه محسوب ميشوند در قالب مجلدات متعدد تنظيم شده است.
مجريان و پژوهشگران ميتوانند با مراجعه به مجلدات ويژة هر بخش از نقشه به منابع پژوهشي آن بخش دست يابند .فهرست اين مجلدات در
پيوست  5آمده است.
اميد است با ابالغ نقشة جامع علمی كشور زمينه و بسترالزم براي تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و انتظارات بهحق
مقام معظم رهبري از جامعة علمي فراهم شود ،انشاءاهلل.
محمود احمدینژاد
رئيس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی

فصــلاول

ارزشهاےبنيادين و الگوےنظرے
نظام علم و فناورے كشور

 .١-1ارزشهاي بنيادين نقشة جامع علمي كشور
مباني ارزشي نظام علم و فناوري كشور بر پاية مباني نظري كه در پيوست دو ارائه شده ،استوار
اس��ت و به مثابة روح حاكم بر حركت علمي كش��ور بوده و مش��خصكنندة جهتگيريهاي نظام،
اولويته��ا و بايد و نبايدها در عرصههاي آموزش ،پژوهش و فناوري اس��ت .مهمترين اين ارزش��ها
عبارتاند از:
 .1حاکمیت جهان بيني توحيدي اسالم دركلية ابعاد علم و فناوري؛
 .2علم هدایتگر و هدفمندی آخرتگرایانة علم و فناوري؛
 .3عدالتمحوري ،پرورش استعدادها و دستيابي همگان بهخصوص مستضعفين در حوزة علم
و فناوري ،و تقويت خالقيت ،نوآوري و خطرپذيري در علم؛
 .4کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقتجو ،عقلگرا ،علمطلب و آزادگی وی؛
 .5آزاداندیشی و تبادل آراء و تضارب افکار (جدال احسن)؛
 .6توجه به اصل عقالنیت ،تكريم علم و عالم ،ارزشمندی ذاتی علم و ضرورت احترام حقوقی
و اخالقی به آفرینش��های فکری و علمی؛ و دس��تاوردهاي علمي بش��ر و بهرهگی��ری از آنها در
چارچوب نظام ارزشي اسالم؛
 .7علم و فناوري كمال آفرين ،توانمندس��از ،ثروتآفرين و هماهنگ با محيط زيست و سالمت
معنوي ،جسمي ،رواني و اجتماعي آحاد جامعه؛
 .8ايج��اد تح��ول بنيادين علمي بهخص��وص در بازبینی و طراحی علوم انس��انی در چارچوب
جهانبینی اسالمی؛
 .9تعامل فعال و الهامبخش با محيط جهاني و فرايندهاي توسعة علم و فناوري در جهان؛
 .11اخالقمح��وری ،تق��دم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروه��ي ،تقويت روحية تعاون و
مشاركت و مسؤولیتپذیری آحاد جامعة علمي و نهادهاي مرتبط با آن.
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 .2-1ویژگیهای اصلی الگوي نظام علم  ،فناوري و نوآوري
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الگوي مناسب نظام علم و فناوري ويژة جامعة ايراني كه به دنبال احياي فرهنگ و ایجاد تمدن نوین اسالمي ـ ايراني است بايد
ويژگيهاي اصلی زير را داشته باشد :
 .1تركي�ب عرضهمح�وري و تقاضامحوري :با توجه به اهداف ،آرمانها و اولويته��اي بلندمدت نظام و کافینبودن تقاضاهاي
بخشهاي اقتصادي و صنعتي از موارد مذکور ،از برخي حوزهها و رشتههاي علمی اولويتدار بايد حمايت اختصاصي شود .اين وجه از
نظام علم و فناوري معطوف به تولید و عرضة دانش بر مبنای اهداف و آرمانهای جامعه است .از سوی دیگر افزايش تقاضاي نظامهاي
فرهنگی ،سیاسی ،صنعتي و اقتصادي ملي و فراملي و در نتیجه تجاريكردن دانش و فناوري ،اهميت ويژهاي در پیشرفت همهجانبه
و پایدار کشور دارد .بنابراين ،الگوي مناسب براي نظام علم و فناوري جامعة ايراني در این زمینه تركيبي از الگوهای عرضه محوری
و تقاضا محوری است.
 .2اجتم�اع دو رویک�رد ب�رون مداري و درونمداري :نظ��ام علم و فناوري جامعة ايراني از نظر توج��ه به نيازها ،قابليتها و
ظرفيتهاي بومي و مزيتهاي نسبي کشور ،درونمدار است .از سوی دیگر با توجه به فرصتهاي پيشرو در جهان و کشورهای اسالمی،
مشاركت علمی و فناوری فعال با جهان اسالم و سایر کشورها داشته و بنابراين در این زمینه برونمدار است.
 .3تلفی�ق آم�وزش با تربیت ،پژوهش و مهارت :از آنجا که علم و عمل توأمان ،عامل پیش��رفت همهجانبه و پایدار کش��ور
است ،بايد الگوي تفكيكي حاكم بر نظام فعلی علم و فناوري به سرعت در جهت الگويي تلفيقي تحول يابد .بدين منظور این تلفیق
بايد از آموزش ابتدايي آغاز و در تمام دورههاي آموزش��ي ادامه یابد و در نتيجه الگوي آموزش��ي حافظهمدار فعلی جاي خود را به
الگوي مبتني بر يادگيري دانش به همراه تربیت انس��انها ،پرورش مهارتها و پژوهش خواهد داد .در نظام آموزش عالي نيز رویکرد
پژوهشمحوری تقويت خواهد شد.

فصــلدوم

ے
وضع مطلوب علم و فناور

وض��ع مطلوب علم و فناوري بر مبناي وض��ع موجود علم و فناوري و تحليل نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهديدها كه در پيوست  ٣آمده است تدوين گرديده است.

 .1-2چش�مانداز علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران
در افق 1404هجري شمس�ي
جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي در علم و فناوري ،با اتکال به قدرت اليزال
الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي -ايراني براي پيشرفت ملي ،گسترش عدالت
و الهام بخشي در جهان کشوري است:
برخوردار از انس��انهای صالح ،فرهیخته ،سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با
دانش��منداني در طراز برترینهاي جهان
توانا در تولید و توس��عة علم ،فناوري و نوآوري و بهکارگیری دس��تاوردهای آن
پيش��تاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعیت علمی در جهان

 .2-2اهداف کالن نظام علم ،فناوري و نوآوري کش�ور
 .1دس��تیابی به جایگاه اول علم و فناوري در جهان اس�لام احراز جایگاه برجس��تة علمي و
الهامبخشي در جهان؛
 .2استقرار جامعة دانش بنیان ،عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته ،فرهیخته و نخبه
برای احراز مرجعیت علمی در جهان؛
 .3تعمیق و گس��ترش آموزش��های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق ،آزاداندیشی و
روحیة خالقیت در آحاد جامعه ،بهویژه نسل جوان؛
 .4دس��تیابی به توس��عة علوم و فناوریهای نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ،نیازها و مزیتهای
نسبی کشور؛ و انتشار و بهکارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ،صنعتی و خدماتی؛
 .5افزایش س��هم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلي به بیش از 50
درصد تولید ناخالص داخلی کشور؛
 .6ارتقاي جایگاه زبان فارسی در بين زبانهای بینالمللی علمي؛
 .7کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اس�لام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران
در فرهنگ و تمدن اسالمی؛
 .8گسترش همکاریهای علمی و فناوری با مراکز معتبر علمی بين المللي.

3

 .3-2اهداف بخش�ي نظام علم ،فناوري ونوآوري کش�ور

4

 .1ارتقاي سطح دانش عمومي افراد جامعه و حذف بي سوادي؛
 .2پوشش کامل دورة تحصيالت آموزش عمومی؛
 .3ارتقاي نظام آموزش به منظور هدايت دانشآموزان در جهت :
 .1-3کسب فضايل ،شناخت مسئوليتها ،و وظايف در برابر خدا ،خود ،جامعه و خلقت؛
 .2-3تقویت قدرت تفکر و خردورزی؛
 .3-3کسب آمادگي براي ورود به زندگي مستقل و تشکيل خانواده؛
 .4-3حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعي؛
 .5-3تشخيص استعداد شغلي و آيندة شغلي براي برآوردن نيازهاي جامعه؛
 .6-3تشخيص استعدادهاي علمي براي ورود به دورة تخصصي.
 .4ارتقاي س��طح دانش و مهارت نيروي کار کش��ور متناسب با استانداردهاي جهاني و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و بازار کار
داخلي و بينالمللي؛
 .5کسب رتبة نخست در رتبهبندي دانشگاههاي جهان اسالم و احراز جايگاه شاخص در بين دانشگاههاي دنيا ؛
 .6ارتقاي نسبت تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي به کل دانشجويان متناسب با سطحبندي دانشگاهها و نيازهاي کشور؛
 .7ارتقاي سطح توليد علم بخصوص علوم انساني با توجه به مبانی اسالمي و نيازهاي بومي؛
 .8ارتقاي جايگاه کشور در:
علوم و فناوري های حوزه نفت و گاز به منظور دستيابي به نقش محوري در حوزة اکتشاف و استخراج نفت و گاز در منطقه؛
فناوری اطالعات به منظور كسب جايگاه اول علمي و فناوري در جهان اسالم؛
فناوری زیستی بهمنظور كسب  3درصد از بازار جهاني مربوطه
فناوریهای نانو و میکرو بهمنظور كسب  2درصد از بازار جهاني مربوطه
 .9كسب دانش طراحي و ساخت نيروگاههاي هستهاي ،دستیابی به دانش انرژی گداخت و دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا و دانش
طراحي ،ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين آهنگ ( )GEOبا مشارکت جهان اسالم و همکاريهاي بينالمللي.

 .4-2کميتهاي مطلوب اهم 1شاخصهاي کالن علم و فناوري کشور

2
كميت مطلوب در سال
1404

شاخص
درصد پوشش تحصيلي
كشور

1

سرماية
انساني

2

اخالق و ايمان

3

اقتصادي

4

انتشارات
علمي

ميزان واقعي دورة آموزش عمومي(ابتدايي و راهنمايي)

نزديک به  100درصد

ميزان واقعي دورة متوسطه

 95درصد

مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالي (از جمعيت  18تا  24سال کشور)

 60درصد

سهم دانشجويان تحصيالت تکميلي از كل دانشجويان

 30درصد

دانشجويان دكتري از كل دانشجويان
سهم
ِ

 3/5در صد

تعدادفارغالتّحصيالندانشگاهي(ساليانه)

 1.200.000نفر

تعداد پژوهشگر تماموقت

ـ

3

درصد پژوهشگران تمام
وقت

دولت

 10درصد

آموزش عالي و حوزههاي علميه

 50درصد

بنگاههاي اقتصادي -تجاري و نهادهاي عمومي و غيرانتفاعي (صنعت)

 40درصد

تعداد اعضاي هيئت علمي در يك ميليون نفر جمعيت

 2.000نفر

نسبت نخبگان مقيم خارج به كل نخبگان كشور
ميزان نفوذ فرهنگ و ارزشهاي اسالمي درمحيطهاي علمي

ـ

میزان پایبندی به اعتقادات و باورهای اسالمی

ـ

میزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط های علمی

ـ

ميزان رعايت اخالق حرفه اي

ـ

ميزان اعتماد به توان خودي در توسعه كشور

ـ

ميزان پايبندي به قانون

ـ

میزان پایبندی به انقالب اسالمی ،نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی

ـ

درصد هزينههاي آموزش و
تحقيقات از توليد ناخالص
داخلي

آموزش

 7درصد

تحقيقات

 4درصد

سهم بخش غيردولتي در تأمين هزينههاي تحقيقات

 50درصد

درصد هزينهكرد تحقيق و توسعه در بخش آموزش عالي از سرمايهگذاري بخش صنعت

ـ

نسبت هزينهکرد اعتبارات تحقيقاتي در اولويتهاي علم و فناوري به کل اعتبارات تحقيقاتي کشور

ـ

درصد توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلی از توليد ناخالص داخلي كشور

بيش از  50درصد

سهم صادراتِ مبتني بر اولويتهاي علم و فناوري از ّ
کل صادرات غيرنفتي کشور به درصد

ـ

سهم ارزش افزودة توليدي صنايع با فناوري باال و متوسط(درصد كل ارزش افزوده)

 50درصد

تعداد مقاالت در هر ميليون نفر از جمعيت ()PPP

800

ميزان استنادات در واحد انتشارات ()CPP

15

ِ
نسبت فارغ التّحصيالن دانشگاهي و حوزه ای به مقاالت نمايهسازي شده در نمايههاي بينالمللي

10

ِ
نسبت مقاالت نمايهسازي شده در سطح بينالمللي به هيئت علمي حوزه و دانشگاه

0/40

تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاالت كامل همايشهاي معتبر علمي داخلي و خارجي به تفكيك

ـ

تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي در مجالت نمايهشده در پايگاههاي بين المللي معتبر

ـ

تعداد كتب علمي تخصصي تأليفشده و انتشاريافته توسط دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و ناشران معتبر علمي

ـ

شمار نشريات با نماية بينالمللي معتبر

 160نشريه با فاکتور تأثير
باالتر از 3

5

تعداد اختراعات و اكتشافات بهثبترسيده به تفكيك
ملي و بين المللي

5

فناوري و
نوآوري

6

كار گروهي

7

مشاركت و
تأثير گذاري
بينالمللي

(غيرعلوم انساني) 5

6
8

اثر بخشي

9

وضعيت
آموزشي

10

پيوندعلم
با صنعت و
اقتصاد

معتبر4ملي

50.000

معتبر بين المللي

10.000

ِ
نسبت فارغالتّحصيالن دانشگاهي به اختراعات ثبت شده در پايگاههاي معتبر بين المللي

1500

ِ
نسبت اختراعات ثبت شده در پايگاههاي معتبر بين المللي به هيئت علمي

0/15

شاخص نوآوري

-

شاخص دستيابي فناوري

-

تعداد فناوريهاي پيشرفتة کشور با رتبة جهاني باال(20و باالتر)

-

تعداد شرکتهاي دانشبنيان

50.000

تعداد مقاالت علمي با بيش از يك نويسنده(غير از مقاالت حاصل از پاياننامههاي دانشجويي)

-

تعداد ثبت اختراعات با بيش از يك نام

-

تعداد طرحهاي تحقيقاتي با بيش از يك مجري(غير دانشجو)

-

تعداد مقاالت مشترك با كشورهاي ديگر بويژه كشورهاي اسالمي

-

تعداد پژوهشهاي بينالمللي مشارکتي

-

تعداد زمينههاي علمي جديدالتأسيس کشور براي نخستين بار در دنيا

-

تعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مديريت مجامع بينالمللي

-

تعداد سخنرانان مدعو و اعضاي کميتههاي علمي و راهبري همايشهاي معتبر بينالمللي

-

تعداد مقاالت بسيار پر استناد

2250

تعداد دانشگاهها و مراکز پژوهشي که در رتبهبندي جهاني جزء  10درصد بهترين مراکز هستند

حداقل  5دانشگاه

ميزان جذب نخبگان و دانشجويان ديگر کشورها

-

ميزان باسوادي

نزديك به  100درصد

شاخص توسعة انساني حاصل ازعلم و فناوري

-

درصد رشد ساليانة سرانة توليد ناخالص داخلي حاصل از علم و فناوري

 4درصد

درصد افزايش ميزان اشتغال حاصل از توسعة علم وفناوري

-

توزيع رشتهها و تناسب آن با نيازهاي مناطق مختلف کشور

-

امكان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاهها

-

امکان دسترسي به تحصيالت تکميلي براي استعدادهاي مناطق مختلف

-

حجم قراردادهاي مشاوره و پژوهشي صنعت با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي

-

ميزان مشاركت دانشمندان و محققان و نخبگان علمي در تصميمگيري امور كشور بهخصوص در علم و فناوري

-

تعداد پاياننامهها ،رسالهها و طرحهاي پژوهشي پاسخگو به نيازهاي اساسي جامعه با اولويت كاهش آسيبها و
چالشها

-

ميزا ن تناسب پايان نامهها ،مقاالت وتأليفات با مزيتها ،تهديدهاو اولويتهاي تعيين شده

-

صدور خدمات فني و مهندسي

-

1234 5

.1شاخصهاي تفصيلي علم و فناوري در پيوست  4موجود است.
 .2در ارتباط با شاخصهای کیفی و یا شاخص هایی که کمیت مطلوب آنها در افق  1404مشخص نشده است به فصل  5بخش  2-5بند  2مراجعه شود.
 .3کمیتهای مرتبط با سرمایه انسانی درحوزة علوم انسانی توسط شورای عالي انقالب فرهنگي تعیین خواهد شد.
 .4شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري بر اساس بند (ب) بخش ( )1-5نهاد متولي اعتبار سنجي اختراعات و اكتشافات را معرفي خواهد نمود.
.5کمیتهای مطلوب مرتبط با حوزة علوم انسانی توسط شورای عالي انقالب فرهنگي تعیین خواهد شد.

7

فصلسوم

اولويتهایعلموفناوریدركشور
8

 .1-3اهداف اولويتبندي و رويکرد پشتيباني از اولويتها
استخراج اولويتهاي علم و فناوري كشور در سند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيتمحوري ،نيازمحوري،
مرزشكنانه و آيندهنگري است .بر اين اساس و بهمنظور تحقق اولويتها ،نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع
موجود علوم و فناوريهاي مرتبط و نوع توس��عة كمي و تحول و ارتقاي كيفي مورد نظر در طيف وس��يعي از
پشتيبانيهاي فكري ،مالي ،قانوني ،منابع انساني و مديريتي متغير خواهد بود .برخي رويكردهاي پشتيباني از
اولويتهاي علم و فناوري عبارتند از:
هدايت س��رمايهگذاريها از طريق برنامههاي پنجس��اله و بودجههاي ساليانه و رديفها و تسهيالت مالي
متمرکز؛
هدايت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزههاي اولويتدار؛
اصالح س��اختارها و فرايندها و تنظيم ،تدوين و تصويب سياس��تها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد
(ميانبر) در حوزههاي اولويتدار؛
سريع
ُ

 .2-3اولويتهاي علم و فناوري کشور

1

اولويتها در س��ه س��طح الف ،ب و ج تبيين شدهاند .منظور از اين نوع دستهبندي ،تفاوت شكل و ميزان
تخصيص منابع اعم از مالي و انساني و توجه ويژة مديران و مسؤوالن است ،به اين معنا که حصول اطمينان
از رش��د و شکوفايي در برخي از اولويتها نيازمند توجه ،هدايت و پشتيباني در سطوح کالن مديريتي کشور
است و در برخي ديگر رشد و توسعه با مديريتهاي مياني و تخصيص غيرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد.

اولويتهاي الف

در فناوری : 2هوافضا  -اطالعات و ارتباطات  -هستهای(ش��کافت و گداخت)  -نانو و ميكرو  -نفت و
گاز  -زیستی (بیو )  -آب و خاک3؛
در علوم پايه و كاربردي :ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی(رمزنگاری  -کدگذاری  -کاربرد در کامپیوتر)
 جب��ر  -مبان��ی ریاضیات  -منطق ریاضیات  -نظریة اعداد  -مادة چگال  -ش��یمی آلی و معدنی  -صنایعشیمیایی و داروئی  -مطالعة بیماریهای همراه با شرایط زمین شناختی  -بررسی جنبه های ملکولی ،ژنتیکی،
بیوش��یمیایی ،بیوفیزیکی ،بیوتکنولوژیکی و زیست محیطی گیاهان ،جانوران و میکرو ارگانیسمهای تامین
کنندة غذا ،دارو و سلولهای بنیادی  -سلولهای بنیادی و پزشکی مولکولی  -گیاهان دارویی -کاهش آلودگی
هوا  -بازیافت و تبدیل انرژی  -انرژی های نو و تجدید پذیر  -احیاي فناوریهای بومی -نرم افزارهای صنایع
فرهنگی؛
در علوم انس�اني و معارف اسلامي :مطالعات قرآن و حديث  -کالم اس�لامی  -فقه تخصصي -
اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ،حقوق ،علوم تربيتي ،مطالعات زنان و خانواده و مدیریت
مبتنی بر مبانی اس�لامی  -فلسفههاي مضاف متكي بر حكمت اس�لامي  -فلسفة والیت و امامت  -اخالق
 .1اولویتهای زیر خط دار ،موارد پیشنهادی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم است و بطور کلی در جلسه  667شورای عالی انقالب فرهنگی
تصویب شد.
 .2علوم مورد نیاز این فناوریها نیز در این گروه قرار می گیرند.
 .3از جمله مدیریت آب ،فناوری بخش آب ،کاهش آلودگی آب و خاک ،مدیریت پسماند ،بیابان زدایی ،مبارزه با خشکسالی و شوری.

کاربردی و حرفهای اسالمی  -سیاستگذاری و مدیریت علم ،فناوری و فرهنگ  -زبان و ادب فارسی به عنوان زبان علم؛
در سلامت :مديريت اطالعات و دانش س�لامت  -دانش پیش��گیری و ارتقای س�لامت با تأکید بر بیماریهای دارای بار باال و معضالت
بومی  -الگوهای شیوة زندگی سالم منطبق با آموزههای اسالمی  -استفاده از الگوهای تغذیه بومی؛
درهنر :حكمت و فلسفه هنر  -هنرهاي اسالمي ،ايراني -هنرهاي مرتبط با انقالب اسالمي و دفاع مقدس  -اقتصاد هنر  -فیلم و سینما
 رسانههای مجازی با تأکید بر انیمیشن و بازیهای کامپیوتری  -معماري و شهرسازی اسالمي ،ايراني  -موسیقی سنتی و بومی ایران  -ادبیات،شعر و داستان نویسی  -طراحي هنری ايراني  -اسالمي(لباس ،فرش و.)...

اولويتهاي ب

در فناوری: 1لیزر  -فوتونیک  -زیست حسگرها  -حسگرهای شیمیایی  -مکاترونیک  -اتوماسیون و روباتیک  -نیمرساناها  -کشتی سازی
 مواد نوترکیب  -پلیمرها  -اکتشاف و استخراج مواد معدنی  -پیشبینی و مقابله با سیل و زلزله  -پدافند غیرعامل؛در علوم پايه و كاربردي:آنالیز (آنالیز تابعی و همساز  -معادالت دیفرانسیل  -سیستم های دینامیکی و احتمال)  -هندسه  -توپولوژی
 زلزلهخیزی در کشور و اطالع رسانی به جامعه در مورد اهمیت علوم زمین شامل :زمین شناسی ،ژئوفیزیک ،هواشناسی و اقیانوس شناسی -تأمین منابع جدید غذا و دارو از گیاهان ،جانوران و میکرو ارگانیسمها  -ایمنی زیستی  -بیو انفورماتیک  -جنبههای ژنتیکی ژن درمانی  -سنتز
ترکیبات جدید و نانو با کاربرد صنعت ،داروئی ،پزشکی و الکتروشیمی  -اپتیک  -فیزیک انرژیهای باال و ذرات بنیادی  -محاسبات کوانتومی
و اطالعات کوانتومی  -نانو فیزیک  -نجوم و کیهان شناسی  -فیزیک اتمی و شتابگرها  -ژنتیک  -علوم شناختی و رفتاری  -سیستمهای نرم
از جمله فازی  -حفظ و احیای ذخایر ژنتیک؛
در علوم انس�اني و معارف اسلامی :اخالق اس�لامی و مطالعات بینرشته ای آن  -الهیات  -عرفان اسالمی  -فلسفه  -غرب شناسی
انتقادی  -کارآفرینی و مهارت افزائی  -تاریخ اسالم ،ایران و انقالب اسالمی  -تاریخ علم  -جغرافياي سياسي؛
در سالمت :آموزش پزشكي  -طب سنتی  -تجهیزات پزشکی  -سلولی و مولکولی  -ژن درمانی  -ایمنی زیستی  -فرآوردههای بیولوژیک
 فناوری تغذیهایدر هنر :مطالعات انتقادي هنر مدرن  -مطالعات تطبيقي حوزههاي مختلف هنر -هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی -خوشنویس��ی -
هنرهای نمایشی  -مباحث میان رشتهای هنر و شاخههای علوم با تأکید بر نگاه اسالمی.

اولويتهاي ج

در فناوری :1اپتوالکترونیک  -شبکههای مخابراتی  -امنیت شبکه  -کاتالیستها  -مهندسی پزشکی  -آلیاژهای فلزی  -مواد مغناطیسی
 سازههای دریایی  -حمل و نقل ریلی  -ایمنی حمل و نقل  -ترافیک و شهرسازی  -مصالح ساختمانی سبک و مقاوم  -احیا و بهرهبرداریمراتع و جنگلها؛
در علوم پايه و كاربردي :کاربرد ریاضیات در علوم و فناوری (آمار  -آنالیز عددی  -تحقیق در عملیات  -نظریة کنترل و بهینهسازی
 ریاضیات مالی و صنعتی  -زیست ریاضی) آموزش تاریخ و فلسفة ریاضی(با تأکید بر تاریخ ریاضیات اسالمی ،ایرانی)  -مخاطرات همراه باعوارض زمین زاد و بش��رزاد  -توجه ویژه به ارزش افزودة مواد خام ،نفت ،گاز و مواد معدنی با توجه به ذخائر عظیم کش��ور و صادرات مواد با
ارزشافزوده  -فرآوری و اس��تحصال و تلخیص مواد آلی ،معدنی و س��یلکونی  -فیزیک سیستمهای پیچیده  -پالسما  -ریاضیات غیرخطی -
تحقیق در عملیات  -بیوفیزیک  -بیوشیمی  -شیمی سبز  -سیلیکونها  -علوم مرتبط با نقشههای زمین شناسی  -مخاطرات زیست محیطی
 تغییرات اقلیمی  -نرمافزارهای چند رس��انهای  -اقیانوسشناس��ی و بهرهگیری از منابع دریایی  -کاهش تنشهای زیستی و غیرزیستی -بهرهبرداری از تنوع زیستی در تولید ارقام و گونههای مناسب  -بهینه سازی الگوی کشت منطقهای  -جامعهشناسی زیستی؛
در سالمت :تولید داروهای جدید و نوترکیب  -سیاستگذاری و اقتصاد سالمت  -تقويت ارتباطات بين علوم پايه با باليني  -مقابله با انواع
اعتیاد  -ایمنی غذایی  -امنیت غذایی؛

 .1علوم مورد نیاز این فناوریها نیز در این گروه قرار می گیرند.
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 .1-4راهبردهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور
 .1انسجامبخش��يدن به ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنگسازي نظام تعليم و
تربيت در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کالن؛
 .2توسعه و تعميق مؤلفههاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي براي توجه به علم به منزلة يكي
از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي امن و محيط بالنده ،شكوفا و مولد علم و فناوري بر
مبناي آموزههاي اسالمي؛
 .3ايف��اي نق��ش مؤث��ر چرخة علم ،فن��اوري و ن��وآوري براي توس��عه و تحق��ق اقتصاد
دانشبنيان؛
 .4نهادين��ه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر دانش ــ بهويژه دانش بومي
ـ بهمنظ��ور تحقق مديريت حکمتبنيان در نهادهاي علمي ،اقتصادي ،سياس��ي ،اجتماعي،
فرهنگي و دفاعي -امنيتي؛
 .5نهادينهكردن نگرش اسالمي به علم و تسريع در فرايندهاي اسالمي شدن نهادهاي آموزشي
به منظور تمدنسازي به معناي واقعي؛
 .6تحول ،نوسازي و حرکت در مسير تحقق عدالت آموزشي در نظام آموزشي اعم از آموزش
و پرورش و آموزش عالي با توجه به آمايش سرزمين؛
 .7جهتدهي آموزش ،پژوهش ،فناوري؛ و نوآوري به س��مت حل مشكالت و رفع نيازهاي
واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق
مرجعيت علمي؛
 .8تربيت و توانمندس��ازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهاي شايسته ،کارآفرين،
خودب��اور ،خالق ،نوآور و توانا درنقش عامل اصلي توس��عة علم ،فناوري و نوآوري در كش��ور
متناسب با ارزشهاي اسالمي و نيازهاي جامعه؛
 .9تعامل فعال و اثرگذار با کش��ورهاي ديگر و تقس��يم کار بينالمللي ــ بهويژه كشورهاي
منطقه و در جهان اسالم ــ بر اساس اصول عزت ،حكمت ،مصلحت ،بهرهبرداري از ظرفيتهاي
علمي و فناوري کشورهاي ديگر و مشاركت فعال در شكلگيري جامعة اطالعاتي براي تحقق
تمدن نوين اسالمي؛
 .10ارتقاي کمي و کيفي در علوم انساني ،معارف اسالمي و هنر؛
 .11توس��عه ،تعميق و تقويت آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري در حوزة علوم پزشكي و
سالمت.

.2-4راهبردهاواقداماتمليمتناسبباراهبردهايكالنتوسع ةعلموفناوريدركشور
راهبرد كالن 1
انسجامبخش�يدن به س�اختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنگس�ازي نظام تعليم و تربيت در
مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کالن
راهبردها:

 .1همسوكردن سياستهاي توسعة صنعتي و اقتصادي كشور ،بهويژه برنامههاي پنجساله ،با سياستهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور؛
 .2تعيين حدود مالكيت و مديريت نهادهاي مرتبط با حوزة علم و فناوري از طريق:
بازتعريف نقش دولت در انجام دادن پژوهشهاي راهبردي و بنيادين و ترويج و نشر يافتههاي مؤثر علمي و فني در عرصههاي داخلي و خارجي؛
ايجاد ثبات و پايداري در مديريتهاي کالن ،بهخصوص در حوزة برنامهريزي و تثبيت مديريتهاي علمي منوط بر موفقيت در عملکرد؛
توانمندسازي بخش غيردولتي در نظام علم و فناوري و کاهش تصديگري و تقويت ابعاد نظارتي دولت؛
توسعه و تعميق نظام مالکيت فکري ؛
تدوين اليحة قانوني جامع حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي محصوالت پژوهشي و صنعتي؛
تأسيس نهاد متولي مالكيت فكري درون نهاد متولي علوم و فناوري؛
تقنين قوانين و تدوين ضوابط و استانداردها براي تسهيل و شفافسازي حقوق متقابل توليدکنندگان ،منتقلكنندگان و مصرفكنندگان
از دانش و فناوري؛
ترويج فرهنگ وقف و خيريه در گسترش حدود مالکيت و مديريت مؤسسات و نهادهاي علم و فناوري؛
 .3ارتقاي همافزايي در بين بخش��هاي مختلف کش��ور از طريق هماهنگي در ش��وراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف تس��هيل در
فرايندهاي سياستگذاري و اجراي مأموريتهاي نظام علم و فناوري کشور از طريق:
اصالح فرايند ،افزايش کارايي و تکميل نهادهاي مرتبط در چرخة علم و فناوري و حذف مراکز متعدد سياس��تگذار از طريق يک نهاد
هدايتکننده و هماهنگکننده نظام ملي نوآوري به صورت فرابخشي که وظيفة اصلي آن هماهنگي بين وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط به
منظور تصميمسازي و سياستگذاري براي بهبود نظام و شامل تدوين و پيشنهاد قوانين و آييننامههاي مربوطه ،نظارت و جذب بازخور؛
ايجاد سازمانهاي مشترك متولي علم ،فناوري و نوآوري و يا سازوكارهاي غيررسمي مانند كارگروهها و كميتههاي مشترك براي نزديكي
و يكپارچهسازي نهادهاي علم ،فناوري و نوآوري و صنعت و تجارت؛
اصالح ساختار سياستگذاري فرابخشي ،بينبخشي و درونبخشي به منظور افزايش مشارکت ذينفعان؛
معماري نظام علم و فناوري کشور با تأكيد بر تمرکز بر سياستگذاري و نظارت و بر اساس ويژگيهاي فرهنگي و اقليمي کشور؛
تقويت شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري به مثابة سازوکار فرابخشي مناسب و کارآمد و هماهنگي و انسجام در امور آموزش ،پژوهش
و فناوري در نهادهاي متولي علم و فناوري و نهادهاي مرتبط.
 .4اصالح نظارت و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري ملي و تعيين استانداردهاي بومي در چارچوب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق:
بازنگري ،اصالح ،يکپارچهس��ازي ،سادهس��ازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات نظام علم و فناوري کشور (مانند قوانين و مقررات نظام
ارتقاي محققان ،نظام ارزيابي تحقيقات ،نظام استخدام محققان ،نظام مالکيت فکري و نحوه بهرهبرداري از دستاوردهاي تحقيقاتي به منظور
افزايش تعامل بخشهاي تحقيقاتي و صنعتي)؛
تقويت نهاد استانداردسازي فناوري و بهرهوري در بخش صنعت؛
متقاضي پژوهش و شفافسازي و رونق
طراحي و استقرار نظام جامع اعتبارسنجي ،رتبهبندي و تضمين کيفيت با تأكيد بر حفظ حقوق
ِ
بازار عرضه و تقاضاي داخلي علم و فناوري؛
ايجاد نهاد نظارت و ارزيابي اجراي سياستهاي علم و فناوري در سطح ملي.
 .5تنوعبخشي و پوياسازي نظام تأمين مالي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از طريق:
هدفمند كردن اعتبارات دولتي و تسهيلسازوکارهاي مالي به منظورتوسعة پژوهش نتيجهگرا؛
استفاده از سازوكارها و مشوقهاي مالي متنوع در قالب معافيت مالياتي ،يارانه ،وام ،معافيتهاي گمرکي تعرفهاي براي تقويت نقش بخش
خصوصي و بنگاههاي نوآور در آموزش و پژوهش كشور؛
ايجاد تس��هيالت قانوني براي افزايش س��رمايهگذاري بخش غيردولتي در تحقيق و توس��عه و ارتقاي س��هم اعتبارات پژوهش��ي بخش
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غيردولتي از توليد ناخالص داخلي؛
الزام شرکتهای خارجی صادرکنندة کاال به کشور ،به هزینهکرد بودجه تحقیق و توسعه در داخل کشور؛
ترويج فرهنگ وقف و خيريه به منظور گسترش منابع مالي در مؤسسات و نهادهاي علم و فناوري؛
تشویق نهادهای استانی و شهری (استانداری ،شهرداری و )...و نهادهای مذهبی (آستان قدس رضوی ،بنیاد مستضعفان و )...به هزینهکرد
در تحقیق و توسعه؛
بهکارگيري درصدي از اعتبارات طرحهاي توسعهاي بزرگ کشور در انتقال فناوري در شرکتهاي خصوصي داخلي و اشخاص حقيقي و
حقوقي بينالمللي؛
تقويت نهاد جذب سرمايهگذاري خارجي و تأكيد بر اختصاص 10درصد از سرمايهگذاري طرحهاي توسعه به اشخاص حقيقي و حقوقي
غيردولتي به منظور انتقال ،جذب و بوميسازي فناوري.
 .6س��ازماندهي نظامه��اي حرف��هاي مبتني بر دانش علم��ي و فني براي ادارة واحده��اي اقتصادي ـ اجتماع��ي و نهادينه كردن فرهنگ
مهارتگرايي ،پژوهشمحوري و كارآفريني در نظام علم ،فناوري و نوآوري؛
 .7توسعة ارتباطات بين رشتهاي از طريق توسعة رشتههاي ميان بخشي و توسعة سازوكارهاي ارتباطي؛
 .8ايجاد پيوستگي در سياستگذاري و برنامهريزي در بين دورة آموزش عمومي و آموزش عالي به منظور تداوم فرايند فعاليتهاي تعليم و
تربيت از طريق شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي
 .9تعامل مؤثر حوزههاي علميه و نهاد آموزش و پرورش رسمي به منظور تعميق تعاليم ديني و تقويت ابعاد تربيتي نهاد آموزش عمومي از طريق:
همكاري نظاممند حوزههاي علميه در فرايند برنامهريزي آموزشي و تأليف كتب درسي و تعريف طرحهاي مشترك پژوهشي؛
تقويت رشتههاي آموزشي مرتبط با حوزة معارف اسالمي در مقطع متوسطه با هدف ارتقاي سطح آگاهيهاي ديني دانشآموزان؛
تأس��يس رشتة آموزش معارف اس�لامي و علوم انساني در حوزههاي علميه به منظور نظريهپردازي در حيطة تعليم و تربيت اسالمي و
پرورش معلمان و مربيان متخصص و متعهد و بهكار گرفتن آنان در نظام رسمي آموزش و پرورش؛
 .10تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه براي نزديككردن افقهاي نگاه به علم و استفاده از تجارب و روشهاي يكديگر از طريق:
طراحي و توسعة برنامههاي آموزشي و تحصيالت تکميلي مشترک ميان حوزه و دانشگاه و حمايت از فعاليتهاي مشترك در حوزههاي
آموزشي ،پژوهشي و فناوري؛
ارتباط فعال مراکز پژوهشي دانشگاهي و حوزوي از طريق تعريف و اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترک و استفادة متقابل از ظرفيتهاي
موجود حوزههاي علميه و دانشگاهها براي فرصتهاي مطالعاتي؛
زمينهسازي براي حضور عالمانة فضالي حوزه در گروههاي علمي دانشگاهها و استادان دانشگاهي در مجامع علمي حوزوي براي توليد
علم بومي هماهنگ با ارزشهاي اسالمي؛
تأسيس و راهاندازي مراكز آموزشي و پژوهشي مشترك ،بهويژه در حوزههاي علوم انساني و هنر؛
برنامهريزي براي همسويي رشتههاي معارف اسالمي و الهيات دانشگاهها با حوزههاي علميه.
 .11ايجاد هماهنگي و کاهش مرزهاي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي در کشور از طريق:
سياستگذاري مشترك و متمركز تربيتي براي رسانهها و نهادها و مراكز موثر بر تربيت بهمنظور همسويي با نظام رسمي آموزش و پرورش؛
فرهنگسازي براي جلب مشارکت نهادهاي عمومي و غيردولتي و تسري سياستهاي کلي اصل  44به حوزة آموزش و پرورش و آموزش
عالي کشور با حفظ کارکردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت.
 .12حركت در مسير تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت كشور بهمنظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسالمي از طريق:
ايجاد هماهنگي بين محتوي آموزشي ،پژوهشي ،مديريتي ،اداري و مالي؛
اصالح و تدوين نظام برنامهريزي آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي جامعه و تحوالت روزافزون علوم ،با تأكيد بر گسترش مرزهاي
دانش و بر اساس مباني اسالمي؛

راهبرد كالن 2
توسعه و تعميق مؤلفههاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي براي توجه به علم به منزلة يكي از گفتمانهاي
اصلي جامعه و ايجاد فضاي امن و محيط بالنده ،شكوفا و مولد علم و فناوري بر مبناي آموزههاي اسالمي
راهبردها

 .1توسعة فرهنگ مطالعه ،تتبع و تحقيق و تقويت روحية يادگيري مادامالعمر در سطح عموم و استفاده از يافتههاي تحقيقاتي و علمي در
زندگي روزمره به صورت عاملي براي توسعة اجتماعي و بهبود زندگي با تأكيد بر:
پركردن شكاف بين زبان علمي و زبان روزمره به منظور نهادينه كردن فرهنگ استفاده از علم و دستاوردهاي علمي در زندگي؛

افزايش تعداد كتابخانههاي عمومي در مناطق مختلف و جهتدهي و حمايت از انتش��ار كتابها همس��و با اهداف نظام علم ،فناوري و
نوآوري كشور.
 .2تقوي��ت ن��گاه ديني ب��ه مقوله عل��م و علمآموزي و فريض��ه قلمداد كردن علمآم��وزي و گس��ترش و ترويج آموزههاي ق��رآن كريم و
معصومين(عليهمالسالم) در تربيت علمي و آداب تعليم و تعلم و فعال كردن مساجد درحكم پايگاههاي علمي و فرهنگي؛
 .3تعيين مراكز و مراجع غيررس��مي با حضور اس��تادان پيشكسوت و داراي حس��ن سابقه و بيطرف ،به منظور تقليل شكايات آموزشي و
پژوهشي در مؤسسات علمي و همچنين ايجاد دادگاه ويژه و تخصصي علمي و فناوري در حوزة قضايي با مأموريت رسيدگي به دادخواهيها
و شكايات در اين زمينه؛
 .4برنامهريزي مؤثر براي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و جلب مشارکت خانوادهها و نهادهاي غيردولتي؛
 .5بازتعريف و ارتقاي جايگاه خانواده در حكم بنياديترين نهاد تعليم و تربيت از طريق:
تدوين برنامة جامع مشارکت ميان خانواده ،نهادهاي تربيتي و آموزشي؛
تدوين دورههاي خاص آموزشي ازدواج و تربيت فرزند براي اعضاي خانواده.
 .6فرهنگسازي براي تقويت جنبش نرمافزاري و توليد بومي علم از طريق:
ارتقاي آگاهيهاي علمي عمومي در ابعاد مختلف فرهنگي ،سياسي ،و اقتصادي متناسب با نيازمنديهاي سند چشمانداز؛
ايجاد فضاي بازتوليد علم و فكر از طريق كانونها و كرسيهاي آزادانديشي و نظريهپردازي ،مناظرات علمي و حمايت از آزادانديشي علمي
و جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛
تقويت روحية حقيقتجويي و گسترش فرهنگ پرسشگري و علمپژوهي بر اساس تفكر خالق و نقاد در نظام علم و فناوري كشور مبتني
بر روحية خودباوري و تعهد اجتماعي و مبارزه با علل ترويج مدركگرايي؛
تقويت آموزش و پژوهش در حوزة فناوريهاي هويتساز؛
 .7افزايش منزلت و صالحيت حرفهاي و مرجعيت علمي و اجتماعي معلمان ،استادان؛ و پژوهشگران و ايجاد محركهاي انگيزشي و تشويقي
براي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفههاي معلمي و استادي؛
 .8بازتعريف رسالت اجتماعي دانشمندان و ارتقاي مشاركت نقشآفرينان علم و فناوري در ترويج فرهنگ احترام به ارزشهاي اصيل جامعه،
تعميق ارزشهاي ايراني و اسالمي و ترويج ذخيرههاي فرهنگي ايرانيان از طريق:
فراهم س��ازي بس��تر ساختاري براي تكوين و ترويج اخالق حرفهاي نقشآفرينان علم و فناوري در تعامل با جامعه و در بستر ارزشهاي
ايراني و اسالمي؛
تقويت اخالق حرفهاي استادان و دانشجويان اعم از اخالق در آموزش ،پژوهش و ارائة خدمات؛
نهادينهسازي تعهد و انضباط اجتماعي ،قانونمداري و فرهنگ تالش براي گسترش عدالت ،رفاه و سالمت جامعه در دانشآموختگان.

راهبرد كالن 3
ايفاي نقش مؤثر چرخة علم ،فناوري و نوآوري براي توسعه و تحقق اقتصاد دانشبنيان
راهبردها

 .1ترويج فرهنگ كس��بوكار دانشبنيان و ارتقاي توانايي علمي ،فناوري و مهارتي افراد بر اس��اس نيازهاي جامعه و ايجاد آمادگي جهت
پذيرش مسؤوليتهاي شغلي؛
تسهيل سازماندهی و رتبهبندی شركتها ،مراكز پژوهشي غیردولتی و انجمنهای علمی و حمایت ارجاع كار به آنها؛
تسهیل کلیة مراحل راهاندازی و فعالیت شرکتهای دانشبنیان اعم از اخذ پروانه و مجوز ،امور واردات و صادرات ،بیمه ،استقرار در شهرها
و برخورداری از معافیتهای مالیاتی و حقوق گمرکی و کمکهای بالعوض؛
تقویت بخش خصوصی براي توسعة آموزش مهارتهای پيشرفته ،به منظور افزايش سهم نيروي انساني متخصص در بازارهاي بينالمللی
 .2افزايش سهم علم و فناوري در توانمندسازي و توسعة بهرهوري صنعتي و خدمات تخصصي و عمومي از طريق:
افزايش سهم آموزش و كاالها و خدمات دانشپايه در توليد ناخالص داخلي كشور؛
كاربرديكردن و تجاريسازي محصوالت آموزش عالي؛
توسعه و ارتقاي سهم بنگاههاي اقتصادي و تجاري در توليد و تجاريسازي علم و فناوري؛
ايجاد و توسعة نهادهاي مالي خطرپذير و صندوقهاي حمايت از تجاريسازي براي تقويت كارآفريني فناورانه؛
افزایش مسؤولیتپذیری در سازمانهای اجرایی براي شناسایی ،ساماندهی و بهرهگیری مناسب از پژوهشهای انجامشده در کشور
توس��عة س��ازوكارهاي نهادي مانند بازارسازي براي محصوالت نوآورانه و حمايت از طريق خريدهاي دولتي و ايجاد مناطق آزاد حمايت
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از توليد محصوالت نوآورانه؛
نهادسازي براي هدايت خريدهاي دولتي به سمت تشويق نوآوري؛
ايجاد نهادهاي پشتيباني از ايجاد و بهبود بنگاههاي کارآفرين.
 .3ايجاد س��ازوکار تس��هيلکننده فرايند عرضه و تقاضاي علم و فناوري در کشور و ارتقاي توانمندي و توسعة زيرساختهاي رقابتپذيري
توليدات ،خدمات و محصوالت فناوري؛
تصويب و بهکارگيري سياستهاي مناسب تشويق نوآوران؛
برپايي و توسعة فن بازارهاي مشترک با ديگر کشورها؛
ايج��اد نهاده��اي انتقال فناوري ،تعامل بخش��هاي تحقيقاتي و صنعت��ي( از قبيل مراكز انتقال فناوري ،مراكز ليس��انس فناوري ،مراكز
تجاريسازي ،مراكز ثبت اختراع و اكتشاف ،مراكز تعاوني)
برقراري موازنة تراز تجاري محصوالت و خدمات در مبادالت علم و فناوري؛
ارتقاي توانمندي و توسعة زيرساختهاي رقابتپذيري توليدات ،خدمات و محصوالت فناوريهاي نوين؛
ایجاد خوشههای دانش متناظر با خوشههای صنعت بومی.
 .4ایجاد فضای رقابتی در عرصة پژوهش کشور از طریق:
تشویق دانشگاهها و اعضای هیئت علمی به تأسیس شرکتهای دانشبنیان با مشارکت سهامی دانشگاهها؛
ایجاد سازوکار برای واگذاری طرحهاي پژوهشی به شکل رقابتی به نحوی که بخش خصوصی هم توان رقابت با دانشگاهها و شرکتها را
داشته باشد.
 .5نهادين ه و كارآمد كردن فرايندهاي توليد ،انتقال ،جذب و انتشار علم و فناوري؛
ايجاد و توسعة مراكز تحقيق و فناوري در داخل و خارج كشور براي ورود و بوميسازي فناوري و انتشارات؛
توسعة نهادهای مورد نیاز برای یادگیری فعال نوآوریهای توسعهیافته در خارج از کشور؛
افزايش هماهنگي ميان سياس��تهاي وزارتخانههاي صنعتي و بازرگاني با هدف يكپارچهس��ازي سياس��تها و ابزارهاي حمايتي توليد و
تجاريسازي دستاوردهاي فناوري؛
بهكارگيري درصدي از اعتبارات و طرحهاي توس��عهاي بزرگ كش��ور در انتقال فناوري از طريق شركتهاي خصوصي داخلي و اشخاص
حقيقي و حقوقي بينالمللي؛
تقويت نظامهاي حمايتي پاركها و مراكز رش د انجمنهاي علمي ،واحدهاي طراحي ،مهندسي ،نمونهسازي مشاوران فكري ،مديريتي و علمي؛
اتکاي فرآیندهای انتقال فناوری به فعالیتهای مراکز تحقیق و توسعه؛
توسعة نهادهای خدمات مشاورة انتقال فناوری؛
ایجاد نهادهای حمایت از فناوری و نوآوری؛
تقویت سازوكارهای یادگیری فناوری در قراردادهای انتقال فناوری؛
الزام مدیریت انتقال فناوری به تدوین و مستندسازی دانش فنی فناوریهای انتقالی؛
ایجاد سازوکارهای الزم براي بومیسازی و انتشار فناوریها.

راهبرد كالن 4
نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر دانش ـ بهويژه دانش بومي ـ به منظور تحقق
مديريت حکمتبنيان در نهادهاي علمي ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و دفاعي -امنيتي
راهبردها

 .1اجراي فرايند مديريت دانش در نهادهاي مختلف علمي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و دفاعي و امنيتي از طريق:
طراحي نظام مديريت دانش و اطالعات در سازمانها براي تبديل دانش ضمني به دانش صريح؛
تقويت فرايندهاي تبديل دانشهاي ضمني به دانشهاي صريح؛
توسعة روشهاي روانسازي جريان رسمي و غيررسمي دانش در ابعاد ملي و بينالمللي؛
توسعه و تقويت زيرساختهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و فراهمسازي بسترهاي ساختاري براي تشكيل جامعة اطالعاتي جريان آزاد
گردش اطالعات؛

پيجويي اهداف مبتني بر مديريت دانش در برنامههاي آموزشي در كلية سطوح.
 .2ارتباط مستمر و همافزا در بين سه جريان توليد ،كاربرد و توسعة دانش و تقويت فرايند تبديل انديشه به محصول از طريق:
توسعة مراكز جديد و نهادهاي واسط (حقوقي ،مالي ،فني) با هدف توليد و عرضة دانش و تبديل آن به محصول؛
ايجاد شبكههاي توليد ،انتشار و بهكارگيري دانش با تقويت و يكپارچهسازي فعاليتهاي نهادهاي چرخة علم ،فناوري و نوآوري و تشويق
نخبگان ،دانشمندان و متخصصان به عضويت چندجانبه در اين شبكهها؛
ايجاد شبكههاي تحقيقاتي و فناوري به منظور افزايش تعامالت و شكلگيري انتقال و انتشار دانش؛
ايجاد و تقويت ش��بكههاي جريان داده -اطالعات -دانش با حمايت از ايجاد بانكهاي اطالعاتي علمي و فناوري ،پايگاههاي اس��تنادي و
گسترش نشريات علمي به منظور انتقال و انتشار دانش؛
استقرار نظام ثبتي و سنجش علم ،فناوري و نوآوري؛
ايجاد بانک اطالعاتي کارآمد و روزآمد براي اعضاي هيئت علمي ،کتب و منابع علمي موجود ،پژوهشها و تحقيقات انجام شده ،مقاالت
خارجي و داخلي ،رسالهها و پاياننامهها و موضوعات ضروري جامعه براي پژوهش؛
ايجاد خوشههاي صنعتي و تجاري با تأكيد بر تقويت تعامالت فعاالن كسب و كار و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها.
 .3بسترسازي مشاركت نهادي نقشآفرينان دانش در نظام تصميمگيري كالن كشور و نهادينه کردن فرهنگ پژوهش و ارزيابي و نظارت
در سطوح مختلف تصميمگيري از طريق:
تدوين اليحة قانوني انجام كلية برنامهريزيها و تصميمگيريها بر مبناي پژوهشهاي تأييدشده در مراكز و انجمنهای علمي مرتبط؛
تعريف ارتباط مش��خص و نظاممند بين وزارتخانهها با رش��تهها و دانش��كدههاي ذیربط به منظور اس��تفاده از تخصصهاي ذیربط در
مديريت جامعه و تقويت انگيزة خبرگان ذيصالح در حوزههاي مختلف براي مشاركت در سياستگذاري و برنامهريزيهاي كشور؛
ايجاد مديريت پژوهش در وزارتخانهها و دستگاههاي کشور (و حركت در مسير حذف مراکز پژوهشي وابسته) به منظور تعيين نيازهاي
پژوهشي و ارجاع آن به دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي به منظور انجام گرفتن امور حاکميتي در عرصة پژوهش .
اولويت دادن به پژوهشگران داخلي در خصوص واگذاري طرحهاي ملي

راهبرد كالن5
نهادينه كردن نگرش اسالمي به علم و تسريع در فرايندهاي اسالمي شدن نهادهاي آموزشي به منظور
تمدنسازي
راهبردها:

 .1طراحي و بازنگري در برنامهها و متون آموزشي ــ خصوصاً مقطع آموزش عمومي ــ به منظور نهادینهسازی نگرش اسالمی از طريق:
ورود مباني نظري و ارزشي و نگرش اسالمي در برنامهها و محتواها و جهتگيريهاي آموزشي؛
تبيين و ارائة هماهنگ يافتههاي علوم جديد با آموزههاي ديني؛
اصالح رويكردهاي سكوالريستي و اومانيستي؛
تدوين واحدهاي درسي در زمينة فلسفة طبيعي مبتني بر ديدگاه اسالم به عالم طبيعت
تدوين واحدهاي درسي تبيين رابطة علوم طبيعي و دين.
 .2س��ازماندهي و انسجامبخش��ي و نهادينهسازي كرسيهاي نقد ،نظريهپردازي ،نوآوري و شبكههاي تفكر در حوزههاي معرفتي مبتني بر
سنت نبوي و علوي و مكتب اهل بيت (ع) و كارآمد ساختن نظام اسالمي از طريق:
حمايت از شبكههاي تفكر ديني در حوزههاي مختلف دانش خصوصاً علوم انساني؛
حمايت از گسترش و تعميق نگرش توحيدي در تمام حوزههاي معرفت؛
زمينهسازي براي توليد علم ديني و نظريهپردازي ،بهخصوص در عرصههاي علوم انساني بر اساس مباني و نگرش توحيدي و الهي؛
ايجاد کرسيهاي مشترک ميان دانشمندان علوم طبيعي و فالسفه و اسالمشناسان براي بررسي چالشهاي حوزة علم و دين.
 .3تبيين مباني نظري و معرفتشناختي توسعة علمي و توسعة ملي بر اساس ارزشهاي اسالمي با هدف ارتقاي كيفيت و بهبود ارتباط در بين آنها؛
 .4تعامل مؤثر و سازندة معرفتي ،فلسفي و كاركردي نهادهاي علمي حوزوي و دانشگاهي از طريق:
تأسيس پژوهشکدههاي علم و دين با حضور استادان حوزه و دانشگاه به منظور کشف راهکارهاي معاضدت ميان علم و دين؛
بهرهگيري مؤثر و نظاممند از استادان حوزه در دانشگاه و بالعكس به منظور گشودن باب تعامالت فكري؛
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تقويت نهادهاي حوزوي در عرصة مطالعات و تحقيقات علوم انساني.
 .5عملياتيكردن سياستهاي راهبردي« اسالمي شدن مراكز آموزشي» و تدوين برنامة جامع ارتقاي معرفت و تربيت ديني دانشجويان با
توجه به مقتضيات زمان از طريق:
ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني ،سياسي و اجتماعي دانشگاهیان متناسب با رشتة تخصصي ،عاليق و تجارب آنان؛
برنامهريزي به منظور توأم ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي با نقش تربيتي و اخالقي آنان در مراكز آموزشي
و سطح جامعه؛
قانونمندكردن فعاليتهاي سياس��ي و فرهنگي اس��تادان و دانشجويان به منظور فراهم آوردن محيطي سالم ،آزاد و مطمئن براي بحث و
گفتگو ،تحرك ،فعاليت و ارتقايانديشة ديني؛
 .6حمايت از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و توليدات علمي با رویکرد اسالمي در عرصة فلسفههاي مضاف و علوم انساني؛
 .7بسترسازي براي تأسيس دورههاي تخصصي آموزش علوم ،آموزش تاريخ ،آموزش جغرافيا و  ....با رويكرد اسالمي.

راهبرد كالن6
تحول ،نوسازی و حرکت در مسیر تحقق عدالت آموزشی در نظام آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش
عالی با توجه به آمایش سرزمین
راهبردها:
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 .1تعيين ،تأس��يس و گس��ترش رشتههاي ضروري در تمام حوزههاي علم بر اس��اس نيازهاي منطقهای ،چشمانداز ترسيم شده و اصول و
ارزشهاي حاکم (استقالل ،عدالت و ديگر فضايل).
 .2بازطراحي نظام آموزش عالي کشور با هدف تقويت يکپارچگي و انسجام در اجراي مأموريتها و دستيابي به اهداف از طريق:
بازتعري��ف مأموريت دانش��گاه از ص��رف آموزش به آموزش ،پژوهش و كارآفريني و برقراري جريان مس��تمر علمي و فني بين نهادهاي
تحقيقاتي و بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي به منظور رفع نيازهاي جامعه و كاربردي كردن علم و فناوري و تقويت تقاضامحوري؛
انتخاب ،سطحبندي و تقويت تعدادي از دانشگاهها در خصوص آموزش و تربيت در حوزههاي اولويتدار علم و فناوري ملي در آن دانشگاهها؛
ايجاد و توسعة قطبهاي علمي به منظور انجام دادن فعاليتهاي تحقيقاتي ويژه در حوزههاي اولويتدار؛
اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز به منظور گسترش مرزهاي دانش از طريق نخبهپروري در حوزههاي
علوم پايه ،علوم كاربردي ،علوم حوزة سالمت و فناوريهاي نوظهور؛
اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز حوزوي ممتاز به منظور توليد دانش بومي و گس��ترش مرزهاي دانش از طريق نخبهپروري در
حوزههاي علوم انساني و اسالمي؛
حمايت ویژه از برخي دانشگاههاي موجود و مستعد احراز رتبههای ممتاز در رتبهبندي جهاني؛
تأسيس و راهاندازي مراكزي با همكاري حوزه و دانشگاه با مأموريت گسترش مرزهاي دانش در عرصة هنر ايراني -اسالمي
 .3طراحي مدل گسترش آموزش عالي کشور متناسب با نوع مؤسسات آموزش عالي ،اوضاع اقليمي و نيازهاي جامعه و اشتغال فارغالتحصيالن
از طريق:
تأسيس صندوق ملي علم و فناوري براي هدايت منابع و بودجههاي آموزشي و پژوهشي به سوي نيازهاي ملي؛
جهتدهي دانش��گاههاي برتر کش��ور به اهتمام بيشتر در تربيت محقق و آموزش تحصيالت تکميلي و تمرکز بيشتر امکانات و ظرفيت
علمي دانشگاهها بر گرايشهاي اولويتدار در هر رشته؛
تنظيم ظرفيت دانشگاههاي کشور در مقاطع و حوزههاي مختلف علمي متناسب با رتبة علمي دانشگاههاي کشور و نيازهاي حال و آينده؛
شناسايي و رصد کردن دائمي ظرفيتهاي بالقوة محيطي و محلي و اقتضائات اجتماعي براي بهرهوري مطلوب آموزش عالي و پاسخگويي
پيوسته و پويا به اقتضائات؛
گسترش و تأسيس دانشكدهها و رشتههاي تحصيلي در مناطق مختلف كشور با مالحظة آمايش سرزمين.
 .4تسري سياستهاي کلي اصل  44به حوز ة آموزش عالي کشور با حفظ کارکردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت از طريق:
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی؛
افزايش مشاركت اعضای هيئت علمي در مديريت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و افزايش استقالل دانشگاهها و هدايت مبتني بر هيئت
أمنا در چارچوب سياستها و اهداف تعيينشدة نظام؛
تقويت استقالل دانشگاههاي مادر و ايجاد زيرخوشههاي دانشگاهي مستقل متکي به دانشگاههاي مادر با بهرهگيري از نخبگان برجسته

و مديران شناختهشدة ملي در چارچوب سياستها و اهداف تعيينشدة نظام؛
حمايت از شكلگيري و توسعة دانشگاههاي غيردولتي مبتني بر اهداف و ارزشهاي نظام اسالمي؛
 .5تقويت نظارت و اعمال سياستهاي آموزشي و پژوهشي كشور در دانشگاهها ،خصوصاً دانشگاههاي غيردولتي؛
درسی موردکاوی در رشتههاي ذيربط(مطالعات موردی)؛
ارزیابی استادان و توسعة واحدهای
ِ
طراحي و استقرار نظام جامع اعتبارسنجي ،رتبهبندي و تضمين کيفيت در نظام آموزشی.
 .6ارتقاي بهرهوري آموزشي و پژوهشي از طريق:
ارتقاي كيفيت نظام مديريت و تصميمگيري در آموزش؛
ایجاد جو رقابت واقعی و سالم در همة ابعاد نظام علمی کشور؛
نهادينهكردن فرهنگ آموزش براي پژوهش ،پژوهشمحور کردن آموزش و مسئله محور کردن پژوهش؛
غنابخشي به محتواي آموزشي و بهرهگيري از فناوريها ،شيوهها و روشهاي جديد آموزشي در نظام آموزش عالي کشور؛
تقويت و گسترش امكانات پژوهشي و دستيابي به اطالعات و مدارك علمي؛
بازتعريف نظام ارتقاي استادان و پژوهشگران بر اساس ضوابط كيفي؛
سیاستگذاری مناسب برای جذب و نگهداری استادان ذیصالح و نخبه؛
تقويت حضور تماموقت استادان در دانشگاهها و گسترش تعامالت علمي استاد و دانشجو در خارج از كالس؛
ایجاد فرصتهای مطالعاتی مناسب برای تقویت دانش و مهارت علمی استادان در تولید علم و نظریهپردازی؛
كاربردي كردن و تجاريسازي محصوالت آموزش عالي.
 .7بازتعريف جايگاه فرهنگستانها و نوع تعامل آنها با دانشگاهها ،حوزههاي علميه و پژوهشگاههاي كشور؛
 .8تأس��يس س��ازمان مستقل و قوي نظارت بر برنامههاي آموزش��ي و تربيتي مراکز آموزش عالي به منظور ارتقاي کيفي سطح آموزش و
تربيت ،بهخصوص در حوزة علوم انساني؛
 .9توجه به نظام آموزش و پرورش در حكم سرماية ملي با تأكيد بر:
پرهيز از رويكرد اقتصادي به آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش دورة عمومي از بودجة دولت؛
تقويت مشاركت عمومي در تعليم و تربيت و گسترش و تقويت شعار «همه براي تعليم و تربيت»؛
تقويت نظام استعداديابي و هدايت تحصيلي براي انتقال به هر يك از دورههاي سهگانه آموزش عمومي و در نظر گرفتن اقتضائات محلي،
جنسيتي و استعدادهاي خاص در برنامهريزي آموزشي؛
 .10بازنگري در برنامههاي درسي و محتواهاي آموزشي به منظور انطباق با تمامي نيازهاي واقعي فردي ،خانوادگي و اجتماعي دانشآموزان
با تأكيد بر:
توانمندس��ازي دانشآموزان براي ورود به عرصههاي مختلف زندگي و تعميق حيات ديني و پرهيز از جهتگيري محض دورة آموزش
عمومي به سمت آموزش عالي؛
شناس��ايي و رص��د کردن دائمي ظرفيته��اي بالقوة محيطي و محلي و اقتضائات اجتماعي براي به��رهوري مطلوب آموزش و پرورش و
پاسخگويي پيوسته و پويا به اقتضائات؛
بازنگری در طرح و محتوای نظام آموزشی کشور با هدف تقویت روابط حوزههای مختلف آموزشی (اعم از آموزشهای عمومی ،مهارتی
و عالی) و پشتیبانی مقاطع مختلف تحصیلی از یکدیگر؛
س��ازماندهی نظامه��اي حرفهاي مبتني ب��ر دانش علمي و فني ب��راي ادارة واحدهاي اقتصادي ،اجتماع��ي و همگاني كردن فرهنگ
مهارتگرايي ،پژوهشمحوري و كارآفريني در نظام علم ،فناوري و نوآوري؛
ساماندهي و جهتمدار كردن آموزشهاي عمومي متناسب با آموزشهاي مهارتي و عالي؛
سامان دادن به كتابها ،نشريات ،سايتها و وبالگهاي آموزشي و كمك آموزشي براي اهداف واقعي تربيت علمي تعيينشده در برنامههاي
درسي و تمركز مسؤوليت ساماندهي ،نظارت و صدور تأييدية علمي اين آثار در سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي؛
تقويت محتوا و جايگاه رشتههاي معارف اسالمي و علوم انساني در بين رشتههاي نظري دورة متوسطه و پيشدانشگاهي و جهتدهي
نخبگان به سمت تحصيل در اين رشتهها؛
تكميل و عملياتيكردن سند ملي آموزش و پرورش و سند ملي برنامة درسي در تمامي ساختار آموزش و پرورش.
 .11باال بردن توان مديريت منابع انساني در نهاد آموزش و پرورش از طريق:
تقويت نظام شايستهساالري و تخصصگرايي در مديريتهاي اين نهاد؛
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برنامهريزي درازمدت و كوتاهمدت براي گزينش و جذب نيروي انساني متخصص ،متعهد و باانگيزة الهي براي حرفة معلمي.
 .12ارتقاي كيفي حرفة معلمي از طريق:
تدوين طرح جامع دورة تربيت معلم ،از کارشناسي تا دکتري؛
تأسيس و تقویت دورههاي تخصصي آموزش علوم مختلف از قبیل فیزیک ،جغرافيا و تاريخ؛
توسعة انجمنهاي علمي معلمان و واگذاري پژوهشها ،طراحي سؤال و توليد مواد آموزشي و کمک آموزشي به آنها؛
برقراري دورة خاص تعليم و تربيت ديني براي تمام دبيران و مديران؛
اولويت دادن به حل مشکالت معلمان و ارتقاي جايگاه اجتماعي و توانايي علمي و عملي ايشان؛
تکشغلي شدن معلمان و تمركز کار آنها بر تدريس و اختصاص بخشي از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه.
 .13اصالح ساختار مدرسه به منظور تقدم دادن هدفهاي تربيتي بر آموزشي از طريق:
افزايش اختيارات و مسؤوليتهاي مدرسه در عين حفظ برنامهريزي متمرکز و ارزشيابي مستمر و همهجانبه؛
تدوين برنامة همکاري اولياي دانشآموزان با مدرسه براي نيل به وحدت نظري در روشهاي تربيتي و آموزشي.
برنامهريزي براي رشد خالقيتهاي علمي ،هنري و مهارتي دانشآموزان.
 .14تقويت تفكر منطقي ،خالق و جستجوگر در دانشآموزان از طريق:
برنامهريزي براي تربيت تفکر منطقي و عقلي در تمام دورههاي تحصيلي در تمام رشتهها؛
 .15ايجاد فرصتهاي عادالنه و بسترسازي براي دسترسي همگاني به آموزش عمومي و عالي؛
 .16هدفمند کردن يارانهها در بخش آموزش عالي کشور از قبیل:
تقويت نظام بورسية دانشجو به منظور حمايت از اقتصاد خانواده و كاهش سن ازدواج و منطقي كردن تعهدات دولت در قبال هزينههاي
آموزش عالي؛
توسعة امکانات و بهبود وضعيت در مناطقي که پيشرفت کمتري داشتهاند براي جبران فاصلهها و نزديکي به عدالت اجتماعي؛
 .17معماري نظام علم و فناوري كشور بر اساس ويژگيهاي فرهنگي و اقليمي کشور از طريق:
ايجاد خوشههاي دانش متناظر با خوشههاي صنعت بومي؛
تأسيس دانشكدهها و رشتههاي تحصيلي متناسب با نيازهاي منطقهاي و محلي؛
 .18تمركززدايي در حوزة آموزش عالي و تأسيس قطبهاي مختلف علم و فناوري در مناطق مختلف كشور؛
 .19بهرهگيري از ظرفيتهاي قومي و خردهفرهنگهاي محلي در تعامل با دانش جهاني به صورت بستري براي فناوري و نوآوري؛
 .20تسهيل مقررات براي استفاده از منابع دانشي (استاد ،كالس ،آزمايشگاه ،منابع اطالعاتي و تحقيقاتي و ديگر موارد) در بين دانشگاهها
و حوزههاي علميه؛
 .21توس��عة فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات در حيطة آموزش عالي به منظور اس��تفادة همگاني از آموزش و ارائة محتواي آموزش��ي كلية
رشتههاي دانشگاهي و حوزوي در شبكة جهاني اينترنت.

راهبرد كالن7
ي و نوآوري به سمت حل مشكالت و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات
جهتدهي آموزش ،پژوهش ،فناور 
كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي
راهبردها:

 .1اولويتبندي و سياستگذاري مستمر و پوياي علم و فناوري بر پاية تأمين نيازهاي جامعه ،تحوالت جهاني و تحقق مرجعيت علمي كشور
از طريق:
تقويت آموزش ،پژوهش و فناوري در حوزة فناوري زيستي (بيوتكنولوژي) و در ابعاد ميكرو و نانو در حوزههاي مختلف علوم؛
جهتگيري آموزش و پژوهش به سمت حل مسائل و مشکالت فعلي و آتي کشور و نوآوري در مرزهاي دانش؛
جهتدهي بودجة دولت به بخشهاي داراي اولويت در نقشة جامع؛
 .2توجه ويژه به نقش مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز در رفع نيازهاي جامعة و تحقق جامعة سالم عدالتمحور و حركت در مرزهاي
دانش در عرصههاي بينالمللي؛
 .3توسعه و متوازنسازي زيرساختها ،امكانات و تجهيزات متناسب با سياستها و راهبردهاي توسعة علم ،فناوري و نوآوري از طريق:
ايجاد و توسعة آزمايشگاههاي ملي و مراكز مشاورهاي تحقيقاتي و فناوري در سطح ملي؛

ارتقاي کمي و کيفي آزمايشگاههاي اساسي و عمده در مقياس ملي و منطقهاي؛
توسعة علوم رياضي از جمله رياضيات غيرخطي ،رياضيات گسسته ،مدلسازي ،فازي و سيستمهاي ديناميك؛
ايجاد و توس��عة مؤسس��ات مطالعه و پژوهش در علوم انس��اني با رويكرد بوميسازي اين علوم و متناسبسازي آنها با نيازها و اقتضائات
فرهنگ ايراني ـ اسالمي؛
فراهم ساختن زيرساختهاي چابكي ،انعطافپذيري و استقالل نهادهاي علم و فناوري؛
 .4ارتقاي سطح شاخصهاي بهرهوري در نظام علم ،فناوري و نوآوري كشور؛
 .5جهتدهيبرنامههاي توسعة فناوريبه سوينيازواقعي جامعه،نداشتن تأثيرات تخريبي زيستمحيطيومعنويو کاهشمصرفگراييازطريق:
تأسيس و گسترش رشتههاي علمي و حمايت مستقيم از بخشهايي که اولويت دارند و به استقالل و خودکفايي در حوزة نيازهاي ضروري
و اولية جامعه (سالمت ،غذا ،مسكن ،اشتغال و ازدواج) کمک ميکنند؛ ولي الزاماً در كانون توجه بخش خصوصي قرار ندارند؛
ايجاد برنامههاي تشويقي و تعيين جوايز ملي براي متخصصاني که فناوري مناسب با نيازهاي واقعي جامعه پديد آورند؛
تغيير نظام انگيزشي پژوهشگران كشور به توجه به اقتضائات ملي و تاثيرگذاري براي رفع نيازهاي واقعي كشور.

راهبرد كالن 8
تربيت و توانمندس�ازي سرماية انس�اني با تأكيد بر پرورش انسانهای شایسته ،کارآفرین ،خودباور ،خالق،
نوآور و توانا به عنوان عامل اصلي توسعة علم ،فناوري و نوآوري در كشور متناسب با ارزشهاي اسالمي و نيازهاي
جامعه
راهبردها

 .1طراحي و تقويت نظام جامع اس��تعداديابي و هدايت تحصيلي به منظور هدايت مناس��ب دانشآموزان ،طالب و دانش��جويان به س��وي
رشتههاي علمي متناسب با استعداد ،عالقهمندي و تواناييهاي آنها و اولويتهاي كشور؛
آرماني دانشآموزان و دانشجويان و استادان از تعليم و تعلم؛
 .2تدارك برنامههاي تربيتي و فرهنگي درازمدت براي باال بردن سطح توقع
ِ
 .3بازتعريف نظام پذيرش دانشجو در آموزش عالي كشور از طريق:
تنوعبخشي در شيوههاي پذيرش و آموزش؛
تقويت بخش خصوصي براي توسع ة آموزشهاي تخصصي ،بهويژه آموزشمهارتهاي پيشرفته؛
 .4بهبود هرم تركيب نيروي انساني نظام بهمنظورتحقق دانشگاه تمدنساز از طريق:
توسعة كمي و كيفي دورههاي تحصيالت تكميلي متناسب با نيازهاي علمي و فناوري جامعه و دستيابي به مرزهاي دانش؛
سازماندهي و مديريت امور پژوهشگران كشور اعم از دولتي و غيردولتي؛
توسعة توان جذب و بهکارگيريِ منابع انساني متخصص در مراکز علمي دولتي و خصوصي؛
بازتعريف نظام انتصاب و ارتقاي مديران نهادهاي آموزش��ي و پژوهش��ي ،استادان و پژوهشگران بر اساس مالكهاي كيفي و تقويت نظام
شايستهساالري در نهادهاي آموزشي.
 .5تکريم و حمايت نظريهپردازان ،نوآوران ،پژوهشگران و مديران پژوهشي از طريق:
وضع قوانين و مقررات مالكيت فكري و ايجاد فرصتهاي مناسب علمي و پژوهشي و براي توليد علم و فناوري؛
جلب مشارکت مؤثر متخصصان و پژوهشگران (ايراني و غير ايراني) مقيم خارج از کشور؛
توسعه و تقويت سازوکارهاي بهرهگيري جامعة علمي از صاحبان مهارت و خبرگان بدون مدرک؛
تحركبخشي قانوني و انعطافپذير به نيروهاي متخصص در سازمانهاي علمي ،فني ،اقتصادي و فرهنگي
 .6زمينهس��ازي براي افزايش كار جمعي و همكاري علمي و تحقيقاتي در بين پژوهش��گران ،اس��تادان ،دانشجويان و طالب در عرصههاي
مختلف علم و فناوري
 .7افزايش بهرهوري منابع انس��اني مراکز علمي و پژوهش��ي از طريق تقويت روحية تالش جهادي ،تماموقت كردن اس��تادان و معلمان و
گسترش تعامالت معلم و متعلم توأم با تأمين رفاه استادان و معلمان؛
 .8توسعة مهارتهاي تحقيقاتي استادان و محققان و پژوهشگران از قبيل تفكر منطقي ،روشهاي آماري ،توسعة دسترسي به منابع اطالعاتي؛
 .9مبارزه با فرهنگ ریاکاری در محیطهای علمی و ايجاد رویکرد شایستهساالری براي انتصاب افراد در جایگاههای مدیریتی؛
 .10استفاده از نخبگان ،دانشمندان ،اعضاي هيئت علمي ،مديران و متخصصان بازنشسته و شاغل دولتي و غيردولتي در آموزش ،پژوهش
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و انتقال تجربه.

راهبرد كالن 9
تعام�ل فع�ال و اثرگ�ذار ب�ا کش�ورهاي ديگر و تقس�یم کار بینالملل�ی ـ بهوي�ژه در كش�ورهاي منطقه و
در جه�ان اسلام ـ ب�ر اس�اس اصول ع�زت ،حكم�ت ،مصلح�ت ،بهرهب�رداری از ظرفیتهای علم�ی و فناوری
کش�ورهای ديگ�ر ،و مش�اركت فع�ال در ش�كلگيري جامع�ة اطالعاتي ب�راي تحق�ق تمدن جديد اسلامي
راهبردها
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 .1توسعة زبان فارسي به يکي از زبانهاي علمي در سطح جهان از طريق:
حمايت از تأسيس رشتة زبان فارسي در دانشگاههاي مختلف جهان؛
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان و طالب خارجي با تأكيد بر افراد تبعة كشورهاي همسايه و كشورهاي جهان اسالم؛
پذيرش دانشجو و طلبه از بين متقاضيان مشتاق تحصيل داخلي و خارجي براي تحصيل در رشتههاي نوين و بينرشتهاي به صورت بينالمللي
به منظور گسترش زبان فارسي و بسترسازي مرجعيت علمي كشور با اولويتدهي به جوامع عضو قطب جهان اسالم؛
تقويت جريان معادلسازي واژگان علمي در تمام رشتهها و تأكيد بر نگارش مقاالت علمي -تخصصي به زبان روان فارسي و تأسيس پژوهشکدههايي
براي معادلسازي واژگان علمي در زبان فارسي براي روزآمد نگه داشتن زبان و تبديل آن به زبان علمي بينالمللي.
 .2توسعه و تقويت شبكههاي مناسبات دروننهادي ،بروننهادي ،ملي و فراملي دانشمندان و پژوهشگران و تقسیم کار بینالمللی با اولویت جوامع
عضو قطب جهان اسالم براي تقویت و معماری تمدن نوین اسالمی از طريق:
تقسیم کار بینالمللی با اولویت جوامع عضو قطب جهان اسالم با توجه به مزیتهای نسبی و منابع هر کشور؛
ايجاد شبكههاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور براي انتشار ،تبادل دانش و تعامل علمي متناسب با اولويتهاي ملي و بهرهگيري از فرصتهاي
جهاني و به منظور تقويت بنيانهاي پژوهشي ملي و قطبي؛
تس��هيل و تش��ويق ورود مؤسسات پژوهشي خارجي در كشور در چارچوب سياستهاي نظام و گسترش همکاريهاي پژوهشي با مشارکت در
کنسرسيومهاي تحقيقاتي خارجي و ايجاد و بهرهگيري از فرصتهاي پژوهشي براي پژوهشگران؛
تأکيد بر برگزاري سمينارهاي منطقهاي و بينالمللي و ترجمه آثار ايراني -اسالمي به زبانهاي مختلف منطقه و جهان و ايجاد نظام اطالعرساني
تخصصي کارآمد و توسعة فعاليتهاي انجمنها و بنيادهاي پژوهشي ايران در سطح بینالمللی با اولویت کشورهاي عضو قطب جهان اسالم؛
ساماندهي هوشمندانه و روشمند در برقراري ارتباطات و تعاملارزشآفرين مرتبط با چرخة علم و فناوري كشور بين سازمانها ،مجامع و افراد
حقيقي و حقوقي داخلي با سازمانها و مجامع مرتبط برتر در كشورهاي جهان با اولويتدادن کشورهاي جهان اسالم؛
حمايت از انجام پژوهشها و طرحهای مشترک با سرمایهگذاری مشترک؛
فراهم آوردن بستر مشاركت دانشمندان ايراني در مجامع و مراكز برتر جهان و بهرهگيري از دانشمندان شناختهشده جهاني در ايران براي تبادل
آراء و نظريات و معرفي پديدههاي نو علمي با اولويتبخشي به کشورهاي عضو قطب جهان اسالم؛
تبديل پديدة مهاجرت نخبگان به فرصتي براي صدور انقالب و گس��ترش نگرش اس�لامي و انقالبي به سراس��ر جهان از طريق شناس��ايي و
سرمايهگذاري تربيتي ،بهويژه در خصوص نخبگان در مقطع آموزش عمومي؛
تسهیل و تشویق همکاری با مؤسسات فناوری خارجی در چارچوب سیاستهای نظام و گسترش همکاریهای فناورانه با مشارکت در کنسرسیومها
و ایجاد و بهرهگیری از فرصتها و طرحهای فناوری؛
تسهیل و تشویق همکاریهای مشترک با کشورهای پیشرفته در فناوریهای پیشرفته در چارچوب سياستهاي نظام؛
تشویق صنایع استراتژیک به ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای دارای فناوری.
 .3اصالح ابزارهاي نهادي مانند قوانین استخدامی ،ارتقاي محققان و نحوهي ارائة مشوقهایی مانند گرنتها(بورسهاي تحصيلي) و فرصتهای مطالعاتی
براي افزايش همكاريهاي بينالمللي محققان خصوصاً در کشورهاي جهان اسالم و بهرهبرداری از ظرفیتهای علم و فناوری کشورهای پیشرو از طريق:
ايجاد س��ازوكارهاي حمايتي براي افزايش همكاريهاي بينالمللي دانش��گاهها و شكلگيري دانشگاههاي بينالمللي از طريق دفاتر همكاري
بينالمللي ،و حضور در مجامع بينالمللي و در شبكههاي علمي بينالمللي؛
تقويت و توسعة همکاري دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي بزرگ و معتبر جهاني ،بهويژه در دورههاي تحصيالت تکميلي (دورههاي آموزشي
مشترک يا پژوهشهاي مشترک) و بهويژه با دانشگاههاي جهان اسالم؛
ايجاد و توسعة دفاتر همكاري بينالمللي تحقيقاتي فناوري و دفاتر نمايندگي علمي و فناوري به جاي دفاتر خريد كاال در حوزههاي اولويتدار
در كشورهاي خارجي پيشتاز و انتقال هوشمندانة دستاوردها و تجارب جهاني؛

ايجاد و توسعة نهادهاي انتقال فناوري از خارج به داخل و داخل به خارج؛
تقويت قوانين و مقررات مربوط به انتقال فناوري براي شرکتهاي خصوصي و افزايش انگيزة شركتهاي خارجي در همكاري فني و پژوهشي با آنها.
 .4همكاري فعال با جهان اسالم و ايفاي نقش پيشگامي براي توليد معرفت علمي ضروري براي بازسازي تمدن اسالمي از طريق:
افزايش ارتباطات علمي و برگزاري نشستهاي علمي مشترك با انديشمندان و دانشگاهيان مسلمان در سراسر جهان؛
بهرهگيري از فرصتهاي جهاني و توانمنديهاي ملي براي توسعه و تعالي حوزة علوم انساني و اجتماعي بر اساس مباني بينشي و ارزشي اسالم؛
مشارکت فعال در تنظيم معيارها و اهداف نظام رتبهبندي (اعتبارسنجي مراکز آموزش عالي) در منطقه و جهان اسالم؛
تقويت و توسعة همکاري الهامبخش و اثرگذار با دانشگاههاي کشورهاي جهان اسالم و بهرهبرداری از ظرفیت دانشگاههای کشورهای پیشرو در
علم و فناوری از طريق تبادل استاد و دانشجو و اجراي دورههاي آموزشي مشترک در رشتههاي اولويتدار.
 .5حمايت از ارائة مقاالت معتبر علمي در عرصة بينالمللي و ثبت اختراعات و اكتشافات براي كسب رتبة اول منطقه در شاخصهاي جهاني علم
و فناوري.

راهبرد كالن 10
ارتقاي کمی و کیفی در علوم انسانی ،معارف اسالمی و هنر
راهبردها

 .1توسعة مأموريتگراي علوم انساني و معارف اسالمي به منظور تقويت و بوميسازي اين علوم از طريق:
حمايت از توليد علم و تقويت کرس��يهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره با جهتگيري اس�لامي و کاربردي كردن تعاليم ثقلين و ترويج و
اشاعة مرجعيت علمي آن در حوزة علوم انساني با تأکيد بر تضارب آراء و افکار؛
تدوين برنامة ويژه براي روزآمدسازي محتوا ،نظارت و ارتقاي کيفي سطح آموزش در رشتههاي الهيات و علوم انساني و معرفتي و تشويق
مادي و معنوي استادان و پژوهشگران فعال و موفق در حوزة علوم انساني و معارف اسالمي
غلبه دادن برخورد انتقادي با علوم انس��اني از موضع آش��نايي با مباني اس�لامي و تقويت ذهنيت فلس��في و فعال و پرهيز از انفعال و
عملزدگي در حوزة علوم انساني؛
توجه به مطالعات بنيادي در آموزشهاي علوم انساني و تأکيد بر آموختن اصول ،مباني و قواعد اساسي علوم انساني و اجتماعي به منظور
بازخواني علم روز جهان براي بازسازي و نظريهپردازي دانش تاريخي و تمدني جهان اسالم؛
توسعة پژوهشهاي بنيادي معرفتي در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي و ارائة توليدات علمي آنها به جهان و اولويتبخشي به
اين پژوهشها در برنامههاي پژوهشي مرتبط با برنامهريزيهاي راهبردي کشور؛
 .2تقويت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه از طريق:
تأسيس قطبهاي علمي مشترک بين حوزه و دانشگاه و ايجاد کرسيهاي مشترک ميان استادان حوزه و دانشگاه به منظور شکلگيري و
تکوين ديدگاهها و نظريات اسالمي در حوزة علوم انساني؛
توسعة همکاریها بین مراکز تولید علم ملی ،با زمينههاي تحقيقاتي مشترك ،به ویژه حوزههای علمیه و دانشگاهها؛
تأسيس و راهاندازي مقاطع تحصيالت تكميلي رشتههاي دانشگاهي ،خصوصاً رشتههاي علوم انساني در حوزههاي علميه؛
افزایش استفاده متقابل حوزه و دانشگاه از مدرسان یکدیگر در رشتههای مختلف؛
طراحی و توسعه برنامههای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مشترک میان حوزه و دانشگاه و حمایت از فعالیتهای گروهی در حوزههای
آموزش ،پژوهش و فناوری؛
ارتباط فعال مراکز پژوهش��ی علوم انس��انی و هنر با مراکز علمی و پژوهش��ی حوزههای علمیه با تعریف طرحهای تحقیقاتی مشترک و
استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزههای علمیه و دانشگاهها؛
مرجعيت حوزههاي علميه در سياستگذاري و مديريت علوم اسالمي (تأسيس رشته ،سرفصلها ،متون ،منابع و ديگر موارد).
 .3گسترش گرايشهاي ميانرشتهاي بر اساس حل مشکل و رفع نيازهاي علمي و اجتماعي با تأكيد بر:
تعريف طرحهاي جامع و بينرشتهاي براي نزديك كردن علوم اجتماعي به مشكالت و واقعيتهاي جامعه؛
ايجاد رش��تههاي ميانرش��تهاي جديد بين شاخههاي علوم اسالمي (فقه ،فلس��فه ،اخالق ،وديگر رشتههاي مرتبط) با علوم انساني روز
جهان بهمنظور ايجاد تحول در هر دو؛
توسعة مطالعات و تأسيس و راهاندازي رشتههاي فلسفههاي مضاف با تأکيد بر رويکرد اسالمي؛
ايجاد دورههاي پس��ادکتري در حوزة علوم انس��اني و معارف اس�لامي براي توليد نظريات ميانرش��تهاي در تعامل مطالعات بنيادي و
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کاربردي؛
تأس��يس و گسترش رشتههاي آموزش علوم انس��اني با رويکرد ديني براي تربيت استادان متخصص برخوردار از نگاه اسالمي در حوزة
علوم انساني.
 .4ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعة كيفي علوم انساني و معارف اسالمي از طريق:
ايجاد شبك ة جامع علوم اسالمي و انساني به منظور سياستگذاري واحد و همافزايي؛
اصالح جريان هدايت تحصيلي و اس��تعداديابي و زمينهس��ازي براي تغيير گرايش عمومي نخبگان به س��وي تحصيل در علوم انساني و
معارف اسالمي؛
تأس��يس مراکز نخبهپرور در حوزة علوم انس��اني مبتني بر مباني اس�لامي با تلفيقي از دروس حوزوي و دانشگاهي و اعمال سياستهاي
تشويقي براي طاليهداران علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي؛
توس��عه و تقويت انجمنهاي علمي و مؤسس��ات مطالعاتي و پژوهش��ي با رويکرد نظريهپردازي اس�لامي و بومي در حوز ة علوم انساني و
تصديگري طرحهاي بزرگ و ملي توسط آنها؛
طراحي و ساماندهي رشتههاي علوم انساني بر اساس مباني اسالمي با مشاركت فعال حوزههاي علميه؛
ايجاد نظام حمايت مالي و معنوي از پژوهشگران در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي اعم از استاد و دانشجو و طلبه و حمايت
از تأليفات ،پژوهشها و سمينارهاي علمي تخصصي در اين زمينه.
 .5كاربردي كردن اين حوزه و متناسب ساختن توسعة رشتههاي علوم انساني با ضرورتها و نيازهاي واقعي کشور از طريق:
ایجاد قطبهای علمی و پارکهای فناوری در حوزة علوم انس��انی و دهکدهها و ش��هرهای هنر برای تعامل بین پژوهش��گران و کاربران بر
اساس استعدادهای منطقهای و استانی؛
بسط تعامل ميان مولدان ،کاربران و مخاطبان علوم انساني و تقويت سازمانهاي مردمنهاد (سمن) و اجتماعات علمي حرفهاي در حوزه
پژوهشهاي علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي؛
بازنگري در توسعة کمی و کيفی رشتههاي علوم انساني و ميزان پذيرش دانشجو بر اساس نيازهاي جامعه؛
مقيد س��اختن توس��عة اين رش��تهها به وجود منابع علمي متناس��ب با نگرش اس�لامي و اس��تادان دارای صالحیت و مسلط بر مباني
اسالمي؛
متناسبسازي توسعة کمي اين رشتهها با امکان اشتغال فارغالتحصيالن آن.
 .6تحول كيفي در آموزش زبانها از طريق:
ترويج و گسترش زبان فارسي به عنوان زبان انقالب اسالمي
بهبود و ارتقاي روشهاي آموزش زبان و ادبيات فارسي ،زبان عربي و زبانهاي خارجي
تش��ويق مؤسس��ات خصوصي براي آموزش زبان و ادبيات فارس��ي در حكم زبان ملي و علمي کشور و عربي به منزلة زبان ديني و زبان
مشترك امت اسالمي و ساماندهي مؤسسات خصوصي آموزش زبانهاي خارجي؛
تقويت جايگاه زبان و ادبيات فارسي در حوزههاي تخصصي علوم با تأکيد بر معادليابي فارسي براي اصطالحات تخصصي و متناسبسازي
واحدهاي درسي زبان فارسي در تمام رشتهها با محتواي رشتة مربوط؛
تقويت آموزش ديگر زبانهاي خارجي (فرانسه ،آلماني ،روسي و  )...و خروج از انحصار زبان انگليسي.
 .7ایجاد هماهنگی بين توسعة آموزش عالی در حوزة علوم انسانی و هنر با جهتگیریها و ارزشهای بومی -اسالمی
توجه ويژه به اهميت و جايگاه رشتههاي علوم انساني در تربيت و انسانسازي و تأثيرات مثبت و منفي آنها در تحوالت فرهنگي با عنايت
به وجود قابليتها و ظرفيتهاي فراوان در كشور؛
نظري و کاربردی كردن دستورات قرآن ،سنت ،پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) و دکترین مهدویت و تقویت مرجعیت اهل بیت (ع)
در علوم انسانی و هنر؛
تقويت و راهاندازي حوزههاي بينرشتهاي دربين هنر و ديگر رشتههاي علوم مبتني بر مباني حكمت اسالمي؛
ترويج و حمايت از توليدات هنري با مضامين اصيل ايراني -اسالمي و هنرهاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس؛
حمايت از توسعة رشتههاي مربوط به هنرهاي محلي و منطقهاي در چارچوب فرهنگ اسالمي؛
گسترش و حمايت از نگاه هنرمندانه به ارزشهاي انقالب اسالمي به منظور معرفي اسالم ناب محمدي (ص).
 .8حمايت و بسترسازي براي رشد هنر متعهد از طريق:
تدوين ،گسترش و تعميق دروس مربوط به مباني نظري هنر متعهد در تمام رشتههاي هنر؛

تقويت جلوههاي عملي و ملموس هنر متعهد در شؤون مختلف زندگي (معماري ،پوشاك ،شهرسازي و ديگر موارد)
تقويت كرسيهاي نظريهپردازي در حوزة هنر اسالمي و حكمت هنر و كرسيهاي نقد نظريات و آثار هنري دنياي معاصر؛
تدوين اصول و معيارهاي ارزيابي هنر سنتي ،هنر ديني و هنر معنوي؛
بازنگري در نحوة ارائة دروس هنري و بسترسازي براي تقويت تعامل استادان متعهد با دانشجويان؛
جهتدادن به آموزشها و پژوهشها در حكم يكي از راهكارهاي اصلي نيل به هنر متعهد؛
جهتدادن پاياننامهها و پژوهش��هاي هنري به س��مت نقد و ارزيابي جلوههاي هنري حاکم بر زندگي امروز (معماري ،مدهاي پوشاک،
شهرسازي و ديگر موارد).
 .9تقويت ساختارهاي حمايت از هنر متعهد ،با تأكيد بر:
گسترش و تعميق معرفي هنرمندانة معارف اسالمي به منظور اثرگذاري معارف ديني در آحاد جامعه از طريق تقويت تعامل حوزههاي
علميه با دانشكدهها و مراكز هنري
تأسيس و گسترش مراكز مطالعات و تحقيقات هنر اسالمي و حكمت هنر ،به ويژه در دانشكدههاي هنر؛
تأسيس مدارس عالي هنري و پژوهشکدههاي هنري با مشارکت حوزههاي علميه؛
تأسيس مدارس عالي ويژة سينما و فيلمسازي با مشارکت حوزههاي علميه؛
 .10حمايت از رشد و توسعة پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در حوزة هنر و معماري؛
.11تدوين نظام ثبت حقوقي آثار هنري؛
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توسعه ،تعميق و تقويت آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري در حوزة علوم پزشكي و سالمت
راهبردها

 .1مأموريتگرايي علوم مرتبط با سالمت به منظور تحقق چشمانداز بيست ساله کشور؛
 .2توليد دانش با تأكيد ويژه بر بيماريها و معضالت بومي (که تمركز ملي به آنها ضروري است ،حتي اگر در سطح بينالمللي به اندازه الزم
به آنها توجه نشود) و تحقق عدالت در سالمت؛
 .3توس��عة آموزش و پژوهش در زمينة ترويج ش��يوههاي زندگي س��الم و اس�لامي و نيز عوامل اجتماعي مؤثر بر س�لامت (که نه تنها از
تحميل هزينههاي درماني سنگين پيشگيري ميکند؛ بلکه خود سرمايهگذاري براي اعتالي کشور است) و مديريت آن به نحوي که کشور با
نهادينهشدن همكاري بين بخشي و مشاركت مردم به ارتقاي سالمت نايل شود؛
 .4توسعة آموزشهاي بخش مربوط به تغذيه و پيشگيري ،به منظور رسيدن به بهرهمندي سالم از مواد غذايي و حفظ سالمت جامعه؛
 .5تقويت دروس مربوط به نگرش و اخالق اسالمي در آموزشهاي سالمت ،خصوصاً رشتههاي پزشكي و ترويج نگرش به اين رشتهها به
عنوان يك وظيفه ديني؛
 .6محوريت عدالت در توسعه و انتخاب فناوريهاي سالمت و تبيين مأموريت علم و فناوري در اين حوزه؛
 .7تقويت ارتباط بين علوم در زمينههاي علوم پايه ـ باليني ـ طب س��نتي (پژوهش��هاي ترجماني) ،علوم س�لامت  -فناوري اطالعات و
ارتباطات (بهرهبرداري از سالمت الکترونيک و نظام ثبت و گزارشدهي بيماريها) و نيز پيوند بين علوم اسالمي و انساني (مانند فلسفه ،اخالق
و تاريخ در طب براي نظريهپردازي) و علوم اجتماعي (با تأکيد بر تعيينکنندههاي اجتماعي سالمت) و عملكردهاي نظام سالمت (از جمله
بهرهبرداري از مصاديق رشتههاي مديريت ،اقتصاد ،سياستگذاري در سالمت)؛
 .8مديريت سرمايههاي انساني از طريق:
بهرهبرداري از نخبگان سالمت كشور شامل جذب ،بهکارگيري و ارتقاي بهرهمندي از ظرفيتهاي آنها؛
انساني پاسخگو به نيازهاي سالمت جامعه و متخلق به اخالق حرفهاي ،مبتني بر تعاليم
تقويت نظام آموزشي با مأموريت تربيت سرماية
ِ
اسالمي که به ارائة خدمات کيفي در سطوح مختلف نظام سالمت بپردازند.
 .9توليد دانش (اقتصادي ،اجتماعي و )....و تصميمگيري مبتني بر شواهد در سطوح متفاوت سياستگذاري ،مديريت و ارائة خدمات با توليد
راهنماهاي متناس��ب با منابع مالي و نظام ارجاع کش��ور در همة سطوح (با اولويت توسعة نظام شبکه با محوريت خدمات مراقبتهاي اوليه،
افزايش سطح ،عمق و پوشش بيمههاي سالمتنگر).
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 .1-5تقسيم کار ملي در حوزة علم و فناوري
الف) سياستگذاري کالن ،نظارت و ارزيابي

سياس��تگذاري و تصميمگيري کالن و راهبردي جريان علم ،فن��اوري و نوآوري و پايش و ارزيابي
آن و نيز سياس��تگذاري کالن همکاريهاي بينالمللي علم و فناوري کش��ور بر عهدة ش��وراي عالي
انقالب فرهنگي ميباش��د که با سازوكار مورد نظر شورا انجام ميگيرد .همچنين تصويب اسناد ملي
فناوريهاي اولويتدار به عهدة شوراي عالي انقالب فرهنگي است.

ب) سياستگذارياجرايي،هماهنگيوانسجامبخشياجرايسياستها

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري(عتف) در نقش شورايي فرادستگاهي زير نظر و در چارچوب
سياس��تهاي مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با مشارکت کلية دستگاهها ،وظيفة سياستگذاري
اجرايي و هماهنگي و انسجامبخشي در اجراي سياستها را بر عهده دارد.
تبصره :مصوبات شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در سطوح سياستگذاري طبق آييننامة
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،در صورت عدم ايراد آن شورا قابل اجراست.
اعضاي ذيل به ترکيب اعضاي شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري اضافه ميشوند:
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي،
دو نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي به پيشنهاد آن شورا،
چهار تا شش نفر از اعضاي هيئت دولت به انتخاب هيئت دولت،
معاون علم و فناوري رئيس جمهور،
مدير حوزههاي علميه يا نمايندة تام االختيار او،
دو نماينده از شوراي عالي حوزههاي علميه،
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي،
رئيس جهاد دانشگاهي،
رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
يکي از رؤساي پارکهاي علم و فناوري به انتخاب وزير علوم ،تحقيقات و فناوري،
سه نفر از رؤساي دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي دولتي (يک نفر از دانشگاههاي علوم پزشکي و
دو نفر از دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) به انتخاب وزراي مربوط.
معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش (رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي)

ج) برنامهريزي و اجرا

اين سطح شامل نهادهاي زير است:

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

اين وزارتخانه ،در چارچوب وظايف مصوب خود ،براي اجراي نقشة جامع علمي کشور ،بايد به برنامهريزي و اجرا اقدام كند و موارد زير را در
اولويت برنامههاي اجرايي خود قرار دهد:
برنامهريزي براي تأمين نيروي انساني متخصص كشور از طريق دانشگاههاي مرتبط و توسعة منابع انساني در کشور؛
حمايت از تحقيقات بنيادي و کاربردي در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ملي؛
حفظ و تحکيم آزادي علمي و تفويض امور اجرايي و علمي ،به دانشگاهها ،مؤسسات علمي و پژوهشي ،در ذيل سياستهاي نظام؛
حمايت از توسع ة نوآوري و ايجاد شرکتهاي نوپا و زايشي دانشبنيان؛
تقويت همکاريهاي بينالمللي علمي و فناوري؛
تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت؛
ارزيابي سياستها و عملکرد نظام علم ،فناوري و نوآوري؛
شناس��ايي مزيتهاي نس��بي ،قابليتها ،استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري کشور بر مبناي آيندهنگري و آيندهپژوهي و معرفي آن به
واحدهاي توليدي ،تحقيقاتي ،دانشگاهها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي براي بهرهبرداري؛
بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري؛
اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعة پژوهش و فناوري در بخشهاي غير دولتي؛
ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم ،تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها ،شناخت موانع و مشکالت و تدوين و ارائة گزارش ساالنه؛
اتخاذ تدابير و ارائة پيشنهادهاي الزم براي حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفادة بهينه از توانمنديهاي آنان.

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

اين معاونت وظايف زير را در اجراي نقشة جامع علمي کشور بر عهده دارد:
برقراري و تحکيم ارتباط مؤثر صنعت و جامعه با دانشگاه و مراکز تحقيقاتي و حمايت از آموزشها و پژوهشهاي کاربردي؛
حمايت از پژوهش ،فناوري و نوآوري بخشهاي غيردولتي و پشتيباني از شرکتها ،صنايع و بازارهاي دانشبنيان؛
برنامهريزي براي حمايت پژوهشها و برخي فناوريهاي جديد و راهبردي و حمايت از آنها ؛
شناسايي ،جذب و استفادة مناسب از نخبگان در سطح ملي و بينالمللي براي الگوي پيشرفت اسالمي -ايراني با مديريت مؤثر بنياد ملي نخبگان؛
تقويت همکاريهاي بينالمللي علمي و فناوري.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

اين وزارتخانه ،در چارچوب وظايف مصوب خود ،براي اجراي نقشة جامع علمي کشور ،بايد به برنامهريزي و اجرا اقدام كند و موارد زير را در
اولويت برنامههاي اجرايي خود قرار دهد:
برنامهريزي براي تأمين نيروي انساني متخصص از طريق دانشگاههاي مرتبط در حوزة سالمت؛
حمايت از پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در حوزة سالمت؛
حفظ و تحکيم آزادي علمي و تفويض امور اجرايي و علمي به مؤسسات علمي و پژوهشي ،در ذيل سياستهاي نظام؛
حمايت از توسعة نوآوري و ايجاد شرکتهاي دانشبنيان علوم پزشکي؛
تقويت همکاريهاي بينالمللي علمي و فناوري سالمت؛
تقويت ارتباط صنعت با دانشگاهها؛
ارزيابي سياستها و عملکرد نظام علم ،فناوري و نوآوري سالمت ،درمراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي وابسته.

وزارت آموزش و پرورش

اين وزارتخانه در چارچوب شرح وظايف مصوب خود الزم است براي اجراي نقشة جامع علمي کشور و براساس مصوبات شوراي عالي علوم،
تحقيقات و فناوري ،به برنامهريزي و اجرا اقدام کند و موارد ذيل را در اولويت برنامههاي اجرايي خود قرار دهد:
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برنامهريزي توسعة منابع انساني در آموزش و پرورش و تأمين نيروي انساني متخصص تعليمي و تربيتي از طريق دانشگاههاي مرتبط؛
ارتقاي توانمنديهاي معلمان و مربيان در سه بعد علمي ،مهارتي و اخالقي براي تحول آموزشي؛
تدوين برنامههاي جامع تعليم و تربيت بر اساس مباني مصوب؛
حمايت از نوآوريهاي آموزشي براي شکوفايي خالقيتها؛
پشتيباني از مديريت خالق و کارآمد مدرسه براي رسيدن به استانداردهاي عالي آموزشي از حيث امکانات ،تجهيزات ،وتوانمنديهاي
معلمان و مديران مدارس.

فرهنگستانها

تحليل جريان علمي کشور در عرصة بينالمللي و ارائة گزارش ساليانه به شوراي عالي انقالب فرهنگي؛
ارائة پيشنهادات الزم در مورد جهتگيريهاي اصلي رشتههاي آموزشي علمي به شوراي عالي انقالب فرهنگي؛
تدوين برنامههاي پيش��نهادي براي پيادهس��ازي نقشة جامع علمي کش��ور در زمينة توسعة مرزهاي دانش و نظريهپردازي و ارائة آن به
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري؛

ديگر وزارتخانهها

اين وزارتخانهها برنامهريزي اجرايي در حوزههاي صنعت ،تجارت و نوآوريهاي صنعتي و اقتصادي را بر عهده دارند كه موظفاند برنامههاي خود
را متناسب با نقشة جامع علمي كشور در زمان معين به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري براي بررسي و يکپارچه شدن ارائه دهند.
تبصره:1با توجه به جامعيت نظام تعليم و تربيت ،ش��وراي تخصصي تحول و نوس��ازي نظام آموزش��ي وظيفة هماهنگي سياس��تها و
برنامهريزيهاي تحول نظام آموزشي را بر عهده دارد.
تبصره :2مراكز سياستپژوهي ،سياستگذاري ،آيندهنگاري و شبکههاي اطالعرساني علمي ،انجمنهاي علمي و کانونهاي تفکر به منظور کمک
به وزارتخانهها و نهادهاي مرتبط با علم و فناوري در مورد ارائة مشورت ،تصميمسازي و کمک به تصميمگيري تأسيس و تقويت ميشوند.
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جهاد دانشگاهي

حمايت از توليد و توسعة فناوري در بخشهاي غير دولتي و پشتيباني از مؤسسات دانش بنيان؛
تجزيه و تحليل توسعة فناوري و نوآوري كشور و تدوين برنامههاي پيشنهادي مربوطه در راستاي نقشة جامع علمي و ارائة آن به شوراي
عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
انجام مأموريتهاي ويژة پژوهش و فناوري با تصويب شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

نهادها و مؤسسات علمي و فناوري

اين نهادها دربرگيرندة کلية مراکز آموزشي ،تحقيقاتي و فناوري؛ بخشهاي سالمت ،صنعتي ،خدماتي و کشاورزي؛ انجمنهاي علمي وديگر نهادهاي
علمي تحقيقاتي غيردولتي است که وظيفة آموزش ،خلق ،انتشار و بهرهبرداري از دانش را در نظام علم ،فناوري و نوآوري بر عهده دارند:
حوزههاي علميه،
دانشگاهها،
نهادهاي حمايت از فناوري و نوآوري،
انجمنهاي علمي،
آموزشگاهها و مدارس،
مؤسسات پژوهشي،
شرکتهاي دانشبنيان،

د) فرهنگسازي

يکي از لوازم تحقق اهداف نقشة جامع علمي کشور تبديل علم به گفتمان عمومي و فرهنگسازي در اين باره است .بنابراين ،ضروري است
که نهادهاي فرهنگساز وظايف خود را بشناسند و به اجرا درآورند .اهم وظايف اين نهادها به شرح زير است :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

عمومي تعيينشده در نقشة جامع علمي کشور؛
تدوين برنامههاي ترويجي جامع براي تحقق اهداف مرتبط در فرهنگ
ِ

حمايت از اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري تعيينشده در چارچوب وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛
اجراي برنامههاي مؤثر براي تبديل گفتمان عمومي جامعه به گفتمان علمي و ارتقاي جايگاه علم در جامعه.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

عمومي تعيينشده در نقشة جامع علمي کشور؛
تدوين و اجراي برنامههاي مؤثر براي تحقق اهداف مرتبط در فرهنگ
ِ
برگزاري برنامهها و همانديشيهاي مختلف براي نقد و بررسي نهادهاي مسؤول در نقشه با هدف ارتقا و بهبود فرايند اجرايي شدن آن.

سازمان تبليغات اسالمي ،دفتر تبليغات اسالمي حوزههاي علميه ،مراکز ائمة جمعه و جماعات ،مساجد،
کانونهاي فرهنگي ،فرهنگسراها ،شوراهاي شهر و شهرداريها

از آنجا که تبديل گفتمان عمومي جامعه و ارتقاي جايگاه علم در فرهنگ عمومي عامل اصلي پيشرفت علمي کشور است ،نهادهايي که ارتباط
مستقيمي با آحاد جامعه دارند و در شکلگيري فرهنگ عمومي مؤثرند ،بايد مسؤوليت حمايتي خود را در جهت حرکت به سوي تمدن دانشبنيان
ايفا کنند .بنابراين ،پيوند با اين مراکز و توجيه و تشويق آنها براي اجراي برنامههاي فرهنگساز بايد در دستور نهادهاي مسؤول قرار گيرد.

 .2-5نظام اجرا ،نظارت ،ارزيابي و بروزرساني نقشة جامع علمي کشور
اتخاذ تدابير الزم در اليههاي مختلف نظام علم و فناوري و ترسيم صحيح و شفاف گردش فعاليت در بين اجزاي نظام ضامن اجراي نقشه و
ارتقاي بهرهوري کشور در اين زمينه است .همچنين حفظ و استمرار کارکرد نقشة جامع علمي مستلزم پايش و کنترل پيشرفت اجراي نقشه در
افق زماني پيشبينيشده براي آن و مراقبت از صحت و اعتبار اجزاي مختلف نقشه است .اين پايش و مراقبت بايد بهگونهاي باشد که جهتگيري
نظام اجرايي نقش��ه به س��وي دستيابي به اهداف آن حفظ ش��ود و در صورت بروز هر گونه تغييرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محيطي ،اين
تغييرات در کوتاهترين زمان شناسايي و آثار آن تحليل شود و مراجع مربوط اقدامات اصالحي مورد نياز را به تصويب برسانند .بدين منظور:
 .1شوراي عالي انقالب فرهنگي در كلية موارد بهخصوص مبحث تقسيم كار ملي در حوزة علم و فناوري ـ كه نياز به قانون مصوب مجلس
شوراي اسالمي داردـ تعامل الزم را جهت تهيه و تصويب قوانين با مجلس شوراي اسالمي خواهد داشت.
 .2شوراي عالي انقالب فرهنگي با همكاري شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري و مؤسسات پژوهشي مطالعاتي شاخصهاي علم و فناوري
وكميتهاي مطلوب مربوطه را تكميل ميكند و بروز ميرساند.
 .3شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تضمين اجراييشدن و انجام گرفتن فعاليتها براي نيل به اهداف نقشة جامع علمي کشور با ايجاد سازوکار و
استفاده از نهادهاي مختلف( ،ضمن انجام تصميمگيريهاي الزم و ابالغ مصوبات) ،وظيفة نظارت و ارزيابي تحقق اهداف مربوط را عهدهدار است.
 .4شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري موظف است پس از تصويب و ابالغ نقشة جامع علمي كشور در فواصل زماني خاص به تكميل و
بروز رساني اولويتهاي علم و فناوري كشور و تعيين نوع پشتيباني مربوطه در هر زمينه و ارائة اسناد و طرحهاي كالن ملي مربوط در بخشهاي
آموزش ،پژوهش و فناوري اقدام كند.
 .5شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب و ابالغ نقشة جامع علمي کشوراقدامات
ملي تكميلي ،سياستهاي اجرايي ،طرحها و برنامهها را با مشاركت کلية وزارتخانهها و دستگاهها براي اجراي اين نقشه در چهار سال اول تدوين
و به شوراي عالي انقالب فرهنگي تسليم كند .موارد فوق الذكر در صورت عدم ايراد شورا ظرف مدت حداكثر دو ماه قابل اجراست .وزارتخانهها
و دستگاههاي اجرائي موظفاند برنامههاي بعدي را در افق زماني پنج ساله به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري براي بررسي تسليم كنند.
همچنين ميزان پيش��رفت و عملکرد طرحها و برنامههاي ارائهش��دة وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي در فواصل يکساله از شوراي عالي علوم،
تحقيقات و فناوري به شوراي عالي انقالب فرهنگي گزارش خواهد شد.
 .6شوراي عالي ،علوم تحقيقات و فناوري موظف است گزارش وضع موجود علم و فناوري كشور را براساس شاخصهاي نقشة جامع علمي كشور
طي يكسال تدوين كند .عالوه بر آن اين شورا گزارش ارزيابي وضع موجود علم و فناوري كشور را هر ساله بر اساس آخرين شاخصها تدوين ميكند
و به شوراي عالي انقالب فرهنگي تسليم خواهد كرد.
 .7ب��ا توج��ه به احكام ص��ادرة مقام معظم رهبري براي اعضاي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر اجرايينمودن نقش��ة جامع علمي
كشورعالوه بر تدوين و تصويب آن ،پشتيباني كالن و اجرايينمودن نقشه ،بر عهدة آن شورا است .پشتيباني از سياستهاي اجرايي ،برنامههاي
مرتبط با نقشه و طرحهاي كالن بر عهده شوراي عالي علوم  ،تحقيقات و فناوري است.
جهاني علم و فناوري با رويکرد آيندهپژوهي،
 .8شوراي عالي انقالب فرهنگي موظف است ضمن رصد و پايش اوضاع محيطي رقبا و تحوالت
ِ
نقشة جامع علمي کشور را به صورت دورهاي ،روزآمد كند.
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