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تغییروتحـول؛  از  سـخن  هنـگام  بـه 
از هـر چیـز  توسـعه و پیشـرفت بیـش 
نـگاه و نظـر معطـوف می شـود به عامالن 
و  حرکـت  آهنـگ  پیش ران هـای،  و 
تغییـر، بسـترها و پیامدهـای مترتـب بـر 
تغییروتحـول و در نهایـت دسـتاوردهای 
حاصـل شـده در مسـیر طـی و تجربـه 
شده، با همه فرود و فرازهایی که داشته 
است. پیوسته نزد اصحاب خرد در مقام 
نظر و عمل این اجماع نظر وجود داشته 
و دارد کـه در پهنـه حیـات و مناسـبات 
و  علـم  نهـاد  جدیـد  جوامـع  بـر  حاکـم 
فنـاوری نهـادی تأثیرگـذار و تحول آفریـن 
است. چراکه این نهاد با تولید اندیشه و 
معرفـت در عرصه هـای مـادی و فرامـادی 
ذخایر فرهنگی را قوت بخشیده و مبادی 
الزم را برای تمدن سازی فراهم می سازد. 
بی جهت نیست که توانایی و قدرتمندی 
جوامـع را در گـرو دانایـی و بهره منـدی از 

دانش و فناوری دانسته اند. براین اساس 
نهـاد آمـوزش عالـی کشـور هـم به عنـوان 
کلیدی ترین پیش ران توسعه و پیشرفت 
شـناخته می شـود؛ و نیـز ظـرف و آینـه ای 
اسـت کـه بخـش مهمـی از پیشـرفت و 
توسـعه تجربـه شـده را در خـود دارد و 
آن را در مقیاس هـای ملـی و منطقـه ای 

بازنمایـی می کنـد. 
     از ایـن نظـر آهنـگ و رونـد روبه رشـد 
و جلـو، مجموعـه فعالیت هـای علمـی و 
فناورانه سال های پس از پیروزی انقالب 
نظـام  نقـش  و  بـه سـهم  گـواه  اسـالمی 
آمـوزش عالـی کشـور و نهـاد دانشـگاه در 
حیـات علمـی، فنی، صنعتـی، اقتصادی 
اجتماعـی کشـور دارد. دانشـگاه ها و  و 
مؤسسـه های آمـوزش عالـی و پژوهشـی 
و فنـاوری در چهـار دهـه اخیـر بـه اقتضاء 
شـرایط غالـب زمانـه و بنـا بـه کارویژه هـا 
و مأموریت هایـی کـه متوجـه آنهـا اسـت 

اثرگـذاری  و  مثبـت  نقش-آفرینی هـای 
از  پـس  آغازیـن  دهـه  در  داشـته اند. 
انقالب که کشـور مورد تهاجم بیگانگان 
قـرار گرفـت، به رغم اینکه مجموعه نظام 
آمـوزش عالـی خود دسـتخوش تحوالتی 
بـود، به سـرعت خـود را آمـاده پاسـخ بـه 
دغدغه هـا و نیازهـای آن دوران سـاخت 
از  عبـور  صـرف  را  خـود  تـوان  عمـده  و 
گردنه های سخت و کسب دستاوردهای 
مجموعـه  در  بی گمـان  کـه  نمـود  تـازه 
کامیابی هـای حاصل شـده در آن برهـه 
درخشـانی  کارنامـه  دانشـگاه ها  زمانـی، 
انقـالب  پیـروزی  دوم  دهـه  در  دارنـد. 
اسالمی و با پایان یافتن جنگ تحمیلی 
و جمعیتـی  اجتماعـی  تغییـرات  نیـز  و 
حـادث شـده در جامعـه ایـران به تدریـج 
موجی از تقاضای اجتماعی برای ورود به 
دانشـگاه و ضرورت پاسـخ به این تقاضا 
و نیـز به مـوازات آن توسـعه تحصیـالت 

مقدمه
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تکمیلـی و گسـترش فعالیت های علمی 
اواخـر  از  کـه  شـد  موجـب  پژوهشـی  و 
دهـه هفتـاد دانشـگاه ها وارد فـاز نوینـی 
شـوند. زیرسـاخت های خود را گسـترش 
تقویـت  را  بین المللـی خـود  تبـادالت  و 
کردنـد. برآینـد این تالش و فعالیـت را در 
ایـن نکتـه مهـم بایـد دیـد کـه امـروزه در 
اغلـب حوزه هـا و رشـته های تخصصـی 
دانشـگاه های کشـور بـه لحـاظ آموزشـی 
و پژوهشـی و فنـاوری دارای تـوان رقابـت 
هسـتند.  جهـان  برتـر  دانشـگاه های  بـا 
ایـن  بـه  دانـای  علـم  بی گمـان اصحـاب 
مهم هم هستند که در جهان پر تغییر، 
به ویـژه در سـاحت علـم و فنـاوری، حتـی 
لحظه ای درنگ می تواند موجب شکاف 
و فاصله هـای عمیقـی شـود. مگـر غیـر از 
این اسـت که نابرابری اصلی در مقیاس 
بین المللـی شـکاف علمـی و فنـاوری در 
بین کشورها است. بروز و ظهور پرشتاب 
محصـول  خـود  کـه  نویـن  فناوری هـای 
و  دانـش  حـوزه  پویـای  و  پربـار  فراینـد 
پژوهش است پیوسته آرایه های نوینی را 
رقم می زند که تمامی عرصه های حیات 
تنظیمـات  و  فعالیـت  بـه  را  اجتماعـی 
تـازه ای وادار می کنـد کـه در ایـن مسـیر 
موضوع اشـتغال نیروی انسـانی و ایفای 
درست نقش حرفه ای دانش-آموختگان 
مسـئله ای کلیـدی بـرای فرایند توسـعه و 
بهره گیـری بهینـه از سـرمایه گذاری های 
اسـت.  فنـاوری  و  پژوهشـی  و  آموزشـی 
واقعیتـی کـه سیاسـت و تمهید تـازه ای را 
بـا محوریـت ارتبـاط دانشـگاه بـا جامعـه 
و صنعـت ضـرورت بخشـیده کـه امـروزه 
از موضوعـات مهـم؛ در  به عنـوان یکـی 
در  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم  وزارت 
دسـت اجـرا و پیگیـری اسـت. البتـه ایـن 
توسـعه  بـا  بی ارتبـاط  نمی تـوان  را  مهـم 
پایـدار و مسـئولیت انسـانی و اجتماعـی 
کـه متوجـه نهـاد علـم و پژوهـش اسـت؛ 
دانسـت. در نتیجه دانشـگاه ها در عصر 

دگرگونی هـای فراگیـر و بزرگ مسـئولیت 
خطیـری را عهـده دارنـد آنهـا هـم تغییـر 
آفرین هستند و هم نسبت به رصد، فهم 
و ورود به استدالل در باب مناسب ترین 
سیاسـت های مواجـه با آثـار و پیامدهای 
نویـن  فناوری هـای  از  حاصـل  تغییـرات 
وظیفـه دارنـد. بـه ایـن سـبب نیـاز اسـت 
کـه دانشـگاه ها و مؤسسـات پژوهشـی 
در  و  وسـیع تر  میدانـی  و  دامنـه  در 
مقیـاس فرامـرزی و بین-المللـی خـود را 
تعریـف کننـد و افق گشـایی های تـازه ای 
را داشـته باشـند. ایـن مهـم در سـال های 
آغازین دهه هشتاد با طرح ایده توسعه 
دانش بنیـان نضـج و قـوت جدیـدی پیـدا 
در  دانشـگاه ها  در  کـه  به گونـه ای  کـرد؛ 
و  پژوهـش  موضـوع  آمـوزش  امـر  کنـار 
نوآوری مطرح و بر کارویژه های چندگانه، 
آمـوزش، پژوهـش و فرهنگی - اجتماعی 
دانشـگاه ها تأکیـد شـد. در دهـه هشـتاد 
تجاری سـازی  و  ثروت آفرینـی  ضـرورت 
دسـتاوردهای علمـی و نتایـج پژوهشـی 
موردتوجـه واقـع گردیـد و خوشـبختانه 
هم اکنـون شـاهد شـکل گیری پارک هـای 
شـرکت  هـزاران  و  فنـاوری  و  علـم 
دانش بنیـان و فنـاور در جـوار دانشـگاه ها 
ایـن تحـوالت  تمـام  آنچـه در  هسـتیم. 
مشـترک اسـت؛ درک درسـت وضعیـت 
کشـور، نیازهـای آن و تـالش در جهـت 
جامعـه  بـا  ارتبـاط  اسـت.  پاسـخ گویی 
کـه  اسـت  عنـوان مشـترکی  و صنعـت 
انتخـاب؛  فـوق  دغدغـه  بـرای  می تـوان 
مأموریت گرایـی  و  مسـئولیت پذیری  و 
را  پژوهشـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
بـا آن مـورد تأکیـد قـرارداد. مهـم تحلیـل 
موشـکافانه، نقادانـه و سـازنده بـرای نیل 
بـه تعالـی و پیشـرفت جامعـه و کشـور 
طریـق  از  مهـم  ایـن  بی تردیـد  و  اسـت 
رسـمیت  بـه  و  هم اندیشـی  و  تعامـل 
شـناختن یکدیگـر و فراهم سـازی هرچـه 
بیشـتر بـاب گفتگـو و نزدیک تر سـاختن 

افق های فکری و پذیرش یکدیگر ممکن 
می شـود. چنین شـرایطی مقوم داشـتن 
دانشـگاه اجتماعـی اسـت. دانشـگاهی 
که پاسـخگویی اجتماعی دارد و آشـکارا 
در حیـات اجتماعـی سـهم و نقـش دارد 
تولیـدات  دیـده می شـود.  در جامعـه  و 
علمی دانشگاه اجتماعی تولیداتی نافع 
بایـد  بـه مشـکالت جامعـه  و معطـوف 
باشـند. پـر پیـدا اسـت کـه تربیـت نیروی 
انسانی متخصص و اخالق مدار، ارتقای 
فرهنگـی و بصیـرت اجتماعی، شـناخت 
مسـائل و مشـارکت در رفـع و حـل آنهـا، 
تقویـت نـگاه عالمانه و همـکاری متقابل 
نظام منـد موجـد امیـد و اعتمـاد اسـت 
بیشـتری  قـوت  را  دانشـگاه  پویایـی  و 

می بخشـد. 
بر این مبنا باتوجه به فشارهای عدیده ای 
که در ذیل تحمیل تحریم های مختلف 
اسـت.  شـده  عزیزمـان  کشـور  متوجـه 
کشـور  عالـی  آمـوزش  نظـام  مجموعـه 
کار  بـه  را  خـود  تـالش  و  اهتمـام  تمـام 
گرفته تا از ظرفیت های خود در راسـتای 
کاهـش فشـارها و سـختی های حاصـل 
از تحریم هـا اسـتفاده نمایـد تـا بـه مـدد 
قدرت الیزال الهی همچنان نقش آفرینی 
خـود را داشـته باشـد. بـه ایـن سـبب در 
سـال های دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم 
و بیـش از آن در سـال های پایانـی دهـه 
وزارت  پنجـم  دهـه  آغازیـن  و  چهـارم 
علـوم تحقیقـات و فنـاوری بنـا بـه اسـناد 
باالدسـتی مصـوب شـورای عالی انقـالب 
معظـم  مقـام  رهنمودهـای  فرهنگـی، 
توسـعۀ  پنج سـاله  برنامه هـای  رهبـری، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
بـه  ارائـه شـده  ایـران و برنامـه  اسـالمی 
سیاسـت ها  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
و برنامه-هـای زیـر را مبنـای فعالیـت و 
گـزارش  کـه  داده  قـرار  خـود  اقدامـات 
عملکرد این فعالیت ها در متن پیشِ رو 

تقدیـم شـده اسـت.
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شــتاب الف   فراینــد  اســتمرار 
در  حرکــت  و  علمــی 
ــۀ علمــی  مرزهــای دانــش، تقویــت بنی
و فنــاوری: بــا محوریــت قرارگیــری در 
و  حفــظ  و  برتــر  دانشــگاه های  بیــن 
پشــتیبانی از تحــرک و پویایــی علمــی 
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  فنــی  و 

پژوهشــی. 

تنــوع ب  محــوری:  مأموریــت 
کشــور  اقلیمــی  و  اجتماعــی 
و  مناطــق  در  را  متفاوتــی  شــرایط 
ایجــاد  کشــور  مختلــف  اســتان های 
ظرفیــت  خــود  کــه  اســت  نمــوده 
تجویــز  لــذا  اســت؛  بی بدیلــی 
بهبــود  بــرای  یکســان  نســخه های 
ارتبــاط  توســعه  و  همکاری هــا 
صنعــت  و  جامعــه  بــا  دانشــگاه ها 
انتظــار  بــود.  نخواهــد  چاره ســاز 
شــناخت  دانشــگاه ها  از  اساســی 
ــه  ــت و مســائل اســتان و منطق وضعی
بــرای  همه جانبــه  تــالش  و  خــود 
تنظیــم نــگاه و برنامــه مأموریــت محــور 
بهینه ســازی  و  هم افزایــی  جهــت  در 
خروجی هــا و یافته هــای علمــی بــرای 
متــوازن  توســعه  و  شــرایط  بهبــود 

ســت. ا

پیونــد و هم گرایــی دانشــگاه ها پ 
و مؤسســه های آمــوزش عالــی 
و پژوهشــی و فنــاوری بــا دســتگاه های 
تنــوع  و  گســتردگی  اجرایــی: 
و  دانشــگاه ها  در  تخصصــی موجــود 
مراکــز پژوهشــی در حوزه هــای فنــی و 
علوم انســانی،  کشــاورزی،  مهندســی، 
دامپزشــکی  و  هنــر  پایــه،  علــوم 
ظرفیــت مهمــی اســت کــه بالندگــی آن 
در گــرو داشــتن پیونــد الزم و بهینــه بــا 
اجرایــی  دســتگاه  های  و  وزارتخانه هــا 
تخصصــی  حوزه هــای  تمــام  در 
ایــن راســتا "طــرح تحــول  اســت. در 
و  دانشــگاه ها  همکاری هــای  در 

و  جامعــه  بــا  پژوهشــی  مؤسســات 
صنعــت" در ســال ۹۸ تدویــن و ابــالغ 
چشــم انداز  طــرح  ایــن  در  گردیــد. 
ایدئــال بــرای دانشــگاه ها مشــارکت در 
اجــرای برنامه هــای توســعه اقتصــادی 
و  شــده  دیــده  کشــور  اجتماعــی  و 
نبایــد  دانشــگاه ها  براین اســاس 
منتظــر مراجعــه و نیــازی باشــند بلکــه 
عرصه هــای  در  فعاالنــه  خــود  بایــد 
مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی حاضر 
نســبت  مســئولیت  احســاس  بــا  و 
مشــکالت  و  مســائل  شناســایی  بــه 
و  وزارتخانه هــا  دیگــر  بــا  و مشــارکت 
دســتگاه های ذی ربــط در رفــع آن هــا 
اقــدام نماینــد. در راســتای تحقــق ایــن 
چشــم انداز اهــداف و راهبردهایــی نیــز 
تدویــن و ۴۴ اقــدام مشــخص ضــروری 

اســت.   تشخیص داده شــده 

توســعه متــوازن زنجیــره علم تا ت 
عمــل؛ بــا دادن نقــش و ســهم 
میانجــی  مجموعه هــای  بــه  محــوری 
فنــاوری،  و  عــام  پارک هــای  چــون: 
دانش بنیــان،  و  فنــاور  شــرکت های 
ســند  تصویــب  نیــز  و  رشــد  مراکــز 
تغییــر  بــا هــدف  کارآفریــن  دانشــگاه 
توســعۀ  فراینــد  در  دانشــگاه  نقــش 
پذیــرش  و  کشــور  اقتصــادی  پایــدار 
نقــش فعاالنــۀ دانشــگاه ها در افزایــش 
تــوان اشــتغال آفرینی و اشــتغال پذیری 
دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
ــد و  ــه ویژگــی شــغل های جدی باتوجه ب
دانش محــور در ۸ ســال اخیــر مــورد 

اهتمــام جــدی قــرار گرفــت.

ســاماندهی ث  و  تقویــت 
و  تخصصــی  فعالیت هــای 
مهارتــی دانش آموختــگان: طرح هــای 
توانمندســازی  مهارت افزایــی، 
دانشــجویان،  اجتماعــی  و  حرفــه ای 
دانش آموختــگان،  اشــتغال  پایــش 
اعضــای  مطالعاتــی  فرصت هــای 

صنعــت،  و  جامعــه  در  هیئت علمــی 
بــا  تخصصــی  مشــترک  رویدادهــای 
تقاضامحــور  اجرایــی،  دســتگاه های 
کــردن پایان نامه هــا و رســاله ها، توجــه 
بــه شــاخص های مرتبــط در ارزیابــی 
و  هیئت علمــی  اعضــای  عملکــرد 
و  وزارتخانــه  ســتاد  در  دانشــگاه ها 
عمــل  و  کار  دســتور  در  دانشــگاه ها 

اســت. گرفتــه  قــرار 

و ج  پویایــی  علمــی:  دیپلماســی 
بالندگــی درونــی در گــرو تــالش 
علمــی  مجامــع  در  مؤثــر  حضــور  و 
و ســهم داشــتن در مبــادالت علمــی 

اســت.  بین المللــی 

ســاختارهای چ  ســامان دهی 
ســاختارهای  ایجــاد  و  اجرایــی 
نیازهــای  بــا  متناســب  و  منعطــف 
جدیــد؛ اعطــای اســتقالل بیشــتر بــه 
ظرفیت هــای  باتوجه بــه  دانشــگاه ها 
محلــی و دانشــی به منظــور ســاماندهی 
بهتــر و ارتقــای کیفیــت و نیــز نیــل بــه 
مقیاس هــای  در  سیاســتی  انســجام 

ملــی.   و  منطقــه ای 

عرصه هــای ح  در  جامع نگــری 
فنــاوری  پژوهشــی،  آموزشــی، 
بی گمــان  اجتماعــی:   - فرهنگــی  و 
هرکــدام از ایــن عرصه هــا امــر یــا امــور 
ویــژه ای را در کانــون خود دارند، اموری 
کــه نــه مســتقل از هــم بلکــه همــزاد 
و همــراه و وامــدار یکدیگــر هســتند. 
به گونــه ای کــه بــرای کار ویــژه آموزشــی 
انتقــال درســت دانــش و مهــارت روز، و 
بــرای حــوزه پژوهــش سهیم شــدن در 
دانــش و دســتاوردهای جهــان دانــش 
 - فرهنگــی  حــوزه  بــرای  و  فنــاوری  و 
زندگی کــردن  خــوب  هنــر  اجتماعــی 
فعالــی  و  آگاه  شــهروندان  داشــتن  و 
یــک  بایســته های  بــه  نســبت  کــه 
خــوب  شــهروند  و  شایســته  زندگــی 
بــودن وظیفــه ای راهبــردی و مرکــزی 
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دانشــگاهی  اخــالق  چراکــه  اســت. 
متضمــن ایــن مهــم اســت کــه ســه گانه 
آمــوزش، پژوهــش و مدنیــت فرهنگــی 
سیاســت ها  در  توأمــان  اجتماعــی   -
عالــی  آمــوزش  نظــام  برنامه هــای  و 
کشــور مــورد اهتمــام و مداقــه باشــند. 

گســترش خ  بــرای  برنامه ریــزی 
فرهنگــی  دینــی،  ســرمایه های 
سیاســتی  دانشــجویان:  اجتماعــی  و 
کــه مقــوی هویــت دینــی و ملــی آنهــا 
اســت کــه ایــن امــر از طریــق مجموعــه 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی و 
تقویــت مشــارکت انجمنــی و حضــور و 
ملــی  در جشــنواره های  نقش آفرینــی 
قرانــی، علمــی و فرهنگــی - اجتماعــی 

می شــود. دنبــال 

و د  اجتماعــی  توانمندســازی 
آمــوزش  دانشــجویان:  فرهنگــی 
مهارت هــای ارتباطــی و تقویــت تــوان 
گفتــاری، نوشــتاری، تعامــل و گفتگــو، 
بــا  مقابلــه  تــوان  و  مســئولیت پذیری 
مخاطره آمیــز.   رفتارهــای  و  آســیب ها 

داشــتن نــگاه دقیــق نســبت بــه ذ 
عرصه هــای  و  گره هــا،  نیازهــا، 
جدیــد فعالیــت: بنــا بــه شــکل گیری ها 
و  نظام هــا  در کالن  تــازه  مدارهــای  و 
خــرده نظام هــا در مقیاس هــای ملــی، 
منطقــه ای و جهانــی و توجــه بــه وزن 
و حجمــی کــه هرکــدام از ایــن نیازهــا 
تنظیــم  به منظــور  دارنــد  گره هــا  و 
در  خــود  مأموریت هــای  و  ســاختار 
و  انســانی  نیــروی  تربیــت  قالــب 
دانــش و مهارتــی کــه بایــد تولیــد شــود 
نیازمنــد  دانشــگاه  ازاین حیــث  کــه 
ارتباطــی ارگانیــک بــا جامعــه پیرامــون 

پیرامــون دارد. فــرا  و 

بی تردیـد سـرمایه گذاری های گسـترده 
طـی  شـده  حاصـل  متنـوع  تجـارب  و 
و  خـوب  ظرفیت هـای  سـا ل ها  ایـن 
بـا  قابلـی را فراهـم سـاخته اسـت کـه 
نگاهی فراگیر، بخردانه و هوشـمندانه 
در  را  حداکثـری  اسـتفاده  می تـوان 
جهـت بهبـود شـرایط و رفع مشـکالت 

باشـد. داشـته  کشـور 

در سـطرهای پیـِش رو برخـی توفیق ها 
و دستاوردها به گواه آمار و ارقام برای 
اطـالع تقدیـم شـده اسـت. باشـد کـه 
و  یازدهـم  دولت هـای  سـاله   ۸ تـالش 
دوازدهـم مـورد رضـای خداونـد متعال 
قهرمـان  و  شـریف  ملـت  پذیـرش  و 

ایـران اسـالمی قـرار گیـرد.
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و  وظایـف  شـرح  بـا  آشـنایی  به منظـور 
و  تحقیقـات  علـوم  وزارت  اختیـارات 
فنـاوری، مهم تریـن سـند مرتبـط بـا ایـن 
وزارت بـرای اطـالع بـه شـرح ذیـل ارائـه 
شـده اسـت. بدیهی اسـت کلیه اقدام ها 
و فعالیت هـای ایـن وزارت در چارچـوب 
ایـن سـند و اسـناد باالدسـتی دیگـر کـه 
هم راستا با قانون مذکور تدوین می شود 

دارد. قـرار 
 ۱۳۸۳ مردادمـاه  هجدهـم  مصـوب 
اسـتناد  بـه  اسـالمی:  شـورای  مجلـس 
برنامـه سـوم توسـعه  قانـون  مـاده )۹۹( 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
۷۹/۰۱/۱۷ و به منظور انسجام بخشیدن 
بـه امـور اجرائـی و سیاسـت گذاری نظـام 
کشـور،  فنـاوری  و  تحقیقاتـی  علمـی، 
اهـداف وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری 

: می شـود  تعییـن  زیـر  شـرح  بـه 
 الـف( توسـعه علوم، تحقیقـات و فناوری 
و تقویـت روحیـه تحقیـق و تتبع و ترویج 
فکـر خـالق و ارتقـاء فرهنگ علم دوسـتی.
ب( اعتـالی موقعیـت آموزشـی، علمـی و 

فنی کشـور.

ج( تعمیـق و گسـترش علـوم، معـارف، 
ارزش هـای انسـانی و اسـالمی و اعتـالی 
جلوه های هنر و زیبائی شناسی و میراث 

علمـی تمـدن ایرانـی و اسـالمی.
 د( تأمیـن نیـروی انسـانی متخصـص و 

توسـعه منابـع انسـانی کشـور.
 ه( ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی 
و توسـعه و ترویـج فرهنـگ تفکـر علمـی 

در جامعه.
و  علمـی  آزادی  تحکیـم  و  حفـظ   و( 
و  علمـی  مراکـز  دانشـگاه ها،  اسـتقالل 

. تـی تحقیقا
 مـاده ۲ - مأموریت هـای اصلـی و حـدود 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  اختیـارات 

فنـاوری بـه شـرح زیـر می باشـد:
اجرائـی  امـور  انسـجام  زمینـه   الـف( در 
امـور  و  علمـی  نظـام  و سیاسـت گذاری 

فنـاوری. و  تحقیقـات 
نسـبی،  مزیت هـای  شناسـایی   .۱
نیازهـای  و  اسـتعدادها  قابلیت هـا، 
مبنـای  بـر  کشـور  فنـاوری  و  پژوهـش 
معرفـی  و  آینده پژوهـی  و  آینده نگـری 
تولیـدی، تحقیقاتـی،  بـه واحدهـای  آن 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی 

بهره بـرداری. جهـت 
راهبـردی  اولویت هـای  بررسـی   .۲
یـا  همـکاری  بـا  فنـاوری  و  تحقیقـات 
پیشـنهاد دسـتگاه های اجرائـی ذی ربـط 
علـوم،  شـورای عالی  بـه  پیشـنهاد  و 

فنـاوری. و  تحقیقـات 
۳. حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی 
فناوری هـای  بـا  مرتبـط  پژوهش هـای  و 

نویـن بـر اسـاس اولویت هـا.
۴. برنامه ریـزی بـرای تـدارک منابـع مالی 
فنـاوری کشـور و مشـارکت در  توسـعه 
ایجـاد، توسـعه و تقویـت فنـاوری ملـی و 
حمایـت از توسـعه فناوری هـای بومـی.

۵. اتخـاذ تدابیـر الزم به منظـور افزایـش 
کارایـی و اثربخشـی تحقیقـات کشـور و 
توسـعه تحقیقـات کاربـردی بـا همـکاری 

ذی ربـط. دسـتگاه های 
۶. اتخـاذ تدابیـر و تهیـه پیشـنهادهای 
و  فنـاوری  انتقـال  خصـوص  در  الزم 
دانـش فنـی برنامه ریـزی به منظـور بومی 
کـردن فناوری هـای انتقال یافته به داخل 
کشـور و ارائـه آنهـا به شـورای عالی علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری.
بـرای  مناسـب  زمینه هـای  ایجـاد   .۷

 1 
 قانون وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری 
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عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و 
حمایت از صدور فناوری های تولید شده 
در کشـور و کمـک بـه ایجـاد انجمن هـا و 
شرکت های غیردولتی علمی، تحقیقاتی 

و فنـاوری.
بـرای  الزم  سـازوکارهای  تمهیـد   .۸
فعالیت هـای  میـان  هم سـویی  ایجـاد 
آموزشـی، تحقیقاتـی و فنـاوری، تقویـت 
ارتبـاط دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  بخش هـای  بـا 

کشـور. فرهنگـی 
بـرای  مناسـب  راهکارهـای  اتخـاذ   .۹
کمـک بـه توسـعه پژوهـش و فنـاوری در 

غیردولتـی. بخش هـای 
۱۰. ارزیابـی جامـع عملکـرد نظـام ملـی 
شـامل  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم، 
پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکالت 

ارائـه گـزارش سـاالنه. و تدویـن و 
۱۱. اتخـاذ تدابیـر و ارائـه پیشـنهادهای 
الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان 
و تأمیـن امنیـت شـغلی آنـان و اسـتفاده 

بهینـه از توانمندی هـای آنهـا.
 ب( در زمینـه اداره امـور دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالی تحت پوشـش  

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری
۱. پیشـنهاد ضوابـط و معیارهـای کلـی 
پذیـرش دانشـجو بـه مراجـع ذی صـالح.
۲. تعییـن راهکارهـای الزم و برنامه ریزی 
گسـترش  و  ایجـاد  از  حمایـت  و 
دانشـگاه ها، مؤسسـات آمـوزش عالـی، 
مراکـز تحقیقاتی و فنـاوری و دیگر مراکز 
فعالیت هـای علمـی - پژوهشـی همانند 
شـهرک های تحقیقاتی، آزمایشـگاه های 
بـا  فنـون  و  علـوم  موزه هـای  ملـی، 
اسـتفاده از منابـع دولتـی و غیردولتـی و 
مشارکت های مردمی متناسب با نیازها 

کشـور. ضرورت هـای  و 
و  آموزشـی  اجرائـی،  برنامه ریـزی   .۳
تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت 

علمـی و فنـی در جهـان.

و  معیارهـا  ضوابـط،  تعییـن   .۴
استانداردهای علمی مؤسسات آموزش 
عالـی و تحقیقاتـی، رشـته ها و مقاطـع 
انعطـاف،  اصـول  رعایـت  بـا  تحصیلـی 

علمـی. نـوآوری  و  رقابـت  پویایـی، 
۵. نظـارت بـر فعالیت هـای دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آمـوزش عالـی و تحقیقاتـی 

کشور.
۶. ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد 
آمـوزش عالـی و یـا مؤسسـه تحقیقاتـی 
) اعـم از دولتـی و غیردولتـی( و جلوگیری 
از ادامـه فعالیـت، تعلیـق فعالیـت و یـا 
انحالل هر یک از آنها در صورت تخلف 
شـرایط  ازدسـت دادن  یـا  و  ضوابـط  از 
ادامه فعالیت بر اساس اساس نامه های 

مصوب.
۷. صـدور مجـوز تأسـیس انجمن هـای 
علمـی و حمایـت و ارزیابـی مسـتمر از 
فعالیـت آنهـا بـر اسـاس ضوابط مصوب 

ذی صـالح. مراجـع 
مجـوز  صـدور  و  اساسـنامه  تأییـد   .۸
تشـکل های  و  انجمن هـا  تأسـیس 
دانش آموختـگان  و  دانشـجویان 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی و 
تحقیقاتی و ارزیابی فعالیت آنها و اتخاذ 
تصمیـم در مـورد امـکان ادامـه فعالیـت 
آنها بر اسـاس ضوابط و مقررات مراجع 

ذی صـالح.
احـکام  صـدور  و  صالحیـت  تأییـد   .۹
اعضـای هیئت هـای ممیـزه، هیئت هـای 
امنـاء، هیئت هـای مؤسـس، هیئت هـای 
هیئت علمـی  اعضـای  گزینـش 
اعضـای  انتظامـی،  هیئت هـای  و 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  هیئت علمـی 
آمـوزش عالـی وابسـته بـه وزارت علـوم، 
و  ضوابـط  طبـق  فنـاوری،  و  تحقیقـات 

موضوعـه. مقـررات 
رؤسـای  تأییـد  و  انتخـاب   -  تبصـره 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی 
و تحقیقاتـی بـر اسـاس مفـاد منـدرج در 

فرهنگـی  انقـالب  شـورای عالی  وظایـف 
بـود. خواهـد 

علمـی  اعتبارسـنجی  و  ارزیابـی   .۱۰
عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  دانشـگاه ها، 
یـا  و  به صـورت مسـتقیم  تحقیقاتـی  و 
ازطریق حمایت از انجمن های مسـتقل 
علمـی، تخصصـی و فرهنگسـتان ها در 
ارزیابـی علمـی دانشـگاه ها و مؤسسـات 
و انتشـار نتایـج در محافـل علمـی و ارائه 
گـزارش سـاالنه بـه کمیسـیون آمـوزش و 
و  اسـالمی  تحقیقـات مجلـس شـورای 

سـایر مراجـع ذی صـالح.
مجـوز  صـدور  و  اساسـنامه  تأییـد   .۱۱
ایجـاد یـا توسـعه هرگونـه واحـد آمـوزش 
از  )اعـم  تحقیقاتـی  مؤسسـه  یـا  عالـی 
دولتـی یـا غیردولتـی(، رشـته ها و مقاطع 

تحصیلـی.
مالـی  عملکـرد  سـاالنه  ارزیابـی   .۱۲
دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی و 

دولتـی. تحقیقاتـی 
اولویت هـای  پیشـنهاد  و  بررسـی   .۱۳
تخصیـص منابـع در حوزه هـای علـوم، 
تحقیقات و فناوری به سازمان مدیریت 

برنامه ریـزی کشـور. و 
علمـی  همکاری هـای  توسـعه   .۱۴
بین المللـی و اتخـاذ تدابیر الزم به منظور 
نهادینـه کـردن همکاری هـا و مبـادالت 
علمـی بیـن مراکـز علمـی - تحقیقاتـی 
داخل کشور با مراکز علمی - تحقیقاتی 
چارچـوب  در  بین المللـی  و  منطقـه ای 
مراجـع  مصـوب  مقـررات  و  ضوابـط 

ذی صـالح.
 تبصره – دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالـی و پژوهشـی مجازنـد بـا تصویـب 
هیئت امنـا و تأییـد وزیـر ذی ربـط روابـط 
تحقیقاتـی، علمـی و فنـی بـا مؤسسـات 
و مراکـز صنعتـی و سـازمان های مشـابه 
خارجـی برقـرار نماینـد و یـا بـه عضویـت 
مؤسسات و سازمان های مذکور درآیند. 
حق عضویت مراکز مذکور در این قبیل 
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مؤسسـات با تصویب هیئت امناء قابل 
پرداخـت خواهـد بـود.

۱۵. صـدور مجـوز » تأسـیس دانشـگاه ها 
و مراکـز تحقیقاتـی دولتـی و غیردولتـی 
بـا مشـارکت دانشـگاه ها و مراکـز علمـی 
ضوابـط  اسـاس  بـر  کشـور«  از  خـارج 

ذی صـالح. مراجـع  مصـوب 
ج( سایر موارد:

فراینـد  در  فعـال  مشـارکت   .۱
سیاسـت گذاری نظـام آمـوزش و توسـعه 
نیـروی انسـانی کشـور به منظـور ایجـاد 
هماهنگـی الزم بیـن برنامه هـای سـطوح 

کشـور. آمـوزش  مختلـف 
اولویت هـای  تعییـن  در  مشـارکت   .۲
ارائـه  و  کشـور  انسـانی  منابـع  توسـعه 
دسـتگاه های  بـه  حاصل شـده  نتایـج 
در  منابـع  هدایـت  به منظـور  ذی ربـط 

مذکـور. اولویت هـای  جهـت 
۳. ارزیابی و تأیید اختراعات، اکتشافات 
و نوآوری ها با همکاری سایر مراکز علمی 
فراهـم  به منظـور  کشـور  تحقیقاتـی  و 
نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت 
معنوی و ثبت در مراجع ذی ربط. وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری موظف اسـت 
ظـرف مـدت شـش مـاه از تاریخ تصویب 
ایـن  اجرائـی  آیین نامـه  قانـون،  ایـن 
جـزء را تهیـه و جهـت تصویـب تقدیـم 

هیئت وزیـران نمایـد.
علمـی  ارزشـیابی  ضوابـط  تعییـن   .۴
مـدارک فارغ التحصیـالن و تأییـد ارزش 
مراکـز  و  دانشـگاه ها  مـدارک  علمـی 
غیردولتـی(  یـا  ) دولتـی  عالـی  آمـوزش 
داخـل کشـور به اسـتثنای گـروه پزشـکی 
تشـخیص  بـه  مربـوط  تعییـن ضوابـط 
آمـوزش  گواهینامه هـای  علمـی،  ارزش 
عالـی و پژوهش هـای علمـی دانشـگاه ها 
و مؤسسـات علمـی خارجـی و تعییـن 
ارزش مـدارک مذکـور به اسـتثنای گـروه 

پزشـکی.
در  جـزء  ایـن  مفـاد  اجـرای   -  تبصـره 

خصـوص دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش 
گـروه  در  غیردولتـی(  و  )دولتـی  عالـی 
بهداشـت،  وزارت  عهـده  بـه  پزشـکی 

اسـت. پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
و  شناسـایی  بـرای  برنامه ریـزی   .۵
اسـتعدادهای  شـکوفایی  از  حمایـت 
سـمت  بـه  آنهـا  هدایـت  و  درخشـان 
اولویت هـای راهبـردی کشـور در زمینـه 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در چارچـوب 
ذی صـالح. مراجـع  مصـوب  مقـررات 
۶. برنامه ریـزی بـرای جذب متخصصان 
ایرانـی داخـل و خـارج از کشـور جهـت 

همـکاری علمـی، تحقیقاتـی و فنـاوری.
 تبصره - وزارتخانه های علوم، تحقیقات 
و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشکی مجازند از اعضای هیئت علمی 
کشـور  از  خـارج  غیرایرانـی  محققـان  و 
به منظـور اسـتفاده از خدمـات علمـی و 

تحقیقاتـی دعـوت بـه کار نماینـد.
در  ایرانـی  دانشـجویان  امـور  اداره   .۷
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی 
ایجـاد  و  کشـور  از  خـارج  تحقیقاتـی  و 
زمینه های علمی و فنی متقابل از طریق 
هماهنگـی  بـا  علمـی  رایزن هـای  اعـزام 

خارجـه. امـور  وزارت 
علمـی  میـراث  معرفـی  در  اهتمـام   .۸
تمدن ایرانی و اسـالمی و گسـترش زبان 
و ادبیات فارسـی در دانشـگاه ها و مراکز 

تحقیقاتـی خـارج از کشـور.
۹. همـکاری در اعتـالی فرهنـگ، اخـالق 
و معنویـت اسـالمی در مجامـع علمـی 

دانشـگاهی و در جامعـه.
بـه  اطالع رسـانی  پایگاه هـای  ایجـاد   .۱۰
جامعـه و بخش هـای مختلـف در زمینـه 
و  برنامه هـا  و  اولویت هـا  سیاسـت ها، 
عملکردهـای آمـوزش عالی، تحقیقات و 

فنـاوری.
و  مجامـع  در  دولـت  نمایندگـی   .۱۱
برقـراری  و  بین المللـی  سـازمان های 
و  ارتباطـات الزم در حـوزه مأموریت هـا 

وزارتخانـه. اختیـارات 
بـه کمیسـیون  امـور مربـوط  انجـام   .۱۲

یونسـکو ملـی 
بـر  عالـی  آمـوزش  نظـام  تحولـی  سـیر 
»آموزش محـور«،  دانشـگاه های  اسـاس 
و  »کارآفریـن«  »پژوهش محـور«، 
و  جامعه محـور  »دانشـگاه های 
نسـل  تغییـر  دچـار  مسـئله محور«، 
می شـود. باتوجه بـه اینکـه نسـل چهـارم 
اجتماعـی  مسـئولیت  بـر  دانشـگاه ها 
یکـی  لـذا  می کنـد؛  تأکیـد  نهـاد  ایـن 
کارکردهـای  و  وظایـف  اصلی تریـن  از 
دانشگاه، توجه به توسعه آگاهی علمی 
و فرهنگی و کوشـش برای چاره اندیشـی 
بـر سـر مسـائل و چالش هـای مختلفـی 
است که در عرصه های متنوع فرهنگی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محیطی 
و  محلـی  ملـی،  جامعـه  روی  پیـِش 

دارد. وجـود  ایـران  بین المللـی 
گزارش پیِش رو بر اسـاس شـاخص های 
مطـرح شـده در چهـار نسـل دانشـگاه 

تدویـن شـده اسـت:
شـاخص های کمـی مربـوط بـه   •

آموزش محـور دانشـگاه 
بـا  مرتبـط  شـاخص های   •

پژوهش محـور دانشـگاه 
بـه  مربـوط  شـاخص های   •

کارآفریـن دانشـگاه 
بـه  مربـوط  شـاخص های   •
مسـئله محور و  جامعه محـور  دانشـگاه 
اثربخـش  و  فعـال  تعامـل   •
علمـی فرهنگـی بـا محیـط منطقـه ای و 

لمللـی بین ا
و  آزاداندیشـی  فضـای   •
دانشـگاه ها در  پرسـش گری 
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تنوع مؤسسات آموزش عالی یکی از 
بحث های مهم سیاست گذاری و تحقیق 

است. چنین تنوعی طیف وسیعی از 
ساختارها و توانمندی های مؤسسات 
آموزش عالی تا نیازهای ذی نفعان در 

سطوح مختلف بین المللی، ملی و 
محلی را پوشش می دهد. به هر ترتیب، 
در شرایط موجود باتوجه به تبدیل شدن 
جامعه به »جامعه دانش بنیان« تقاضای 

اجتماعی و اقتصادی برای دانش 
و مهارت ها گسترش کمی و کیفی 

فراوانی داشته است، لذا مؤسسات 
آموزش عالی در چنین محیط رقابتی 
در عرصه علم و مهارت، ناگزیرند به 

بازنگری در روش های تربیت و پژوهش 
و پاسخگو بودن متقاضیان از منظر 
کارآفرینی توجه نمایند. عالوه برآن، 

ظهور نظریه های؛ یادگیری مشارکتی، 
یادگیری فعال، و تأکید بر بعد اجتماعی 

و تجارب زیسته زندگی و کار موجب 
بازنگری و بازسازی روش های یادگیری 

و تحقیق شده است. به همین منظور، 
الگوهای مختلفی از مؤسسات آموزش 
عالی حسب مأموریت و وابستگی های 

نهادی در کشورهای مختلف ظاهر 
گشته است. بر این مبنا، برخی از 
مهم ترین و بزرگ ترین زیرنظام های 

آموزش عالی در ایران مشتمل بر موارد 

ذیل است:
دانشگاه ها و مؤسسات   

آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

دانشگاه ها و مؤسسات   
آموزش عالی وابسته به وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه ها و مؤسسات   

آموزش عالی وابسته به دستگاه های 
اجرایی دولتی

دانشگاه آزاد اسالمی و   
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

غیردولتی ـ غیرانتفاعی 

 ۲ 
 زیرنظام های دانشگاهی
 در ایران حسب مأموریت و وابستگی سازمانی
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3 
 مدیریت در دانشگاه های کشور 
منبعث از قانون هیئت امنا و احکام دائمی برنامه های توسعه 

دائمـی  احـکام  قانـون   »۱« مـاده   -
برنامه هـای توسـعه کشـور و تبصره هـای 

آن   »۵« و   »۳«  ،  »۲«  ،  »۱«
مـاده ۱. دانشـگاه ها، مراکـز و مؤسسـات 
آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها 
دارای  کـه  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  و 
مجـوز از شـورای گسـترش آمـوزش عالی 
وزارتخانه های علوم، تحقیقـات و فناوری 
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و 
سـایر مراجـع قانونـی ذی ربط می باشـند، 
بـدون رعایـت قوانیـن و مقـررات عمومـی 
به ویـژه  دولتـی  دسـتگاه های  بـر  حاکـم 
قانـون محاسـبات عمومـی کشـور، قانون 
مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری 
مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی 
آنهـا و فقـط در چهارچـوب مصوبـات و 
آیین نامه هـای مالـی، معامالتـی، اداری، 
استخدامی و تشکیالتی مصوب هیئت 
امنـا کـه حسـب مـورد بـه تأییـد  وزیـران 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، 
مـورد  در  و  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
فرهنگسـتان ها به تأیید رئیس جمهور و 
در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 
و  تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح 
نیروهـای  کل  سـتاد  رئیـس  تأییـد  بـه 

مسـلح می رسـد، عمـل می کننـد.
اختصاص یافتـه  اعتبـارات   -۱ تبصـره 
از منابـع عمومـی دولـت بـه ایـن مراکـز 
از  بعـد  و  تلقـی  کمـک  مؤسسـات،  و 
منظـور  قطعـی  هزینـه  بـه  پرداخـت، 
می شـود و بـر اسـاس بودجـه تفصیلـی 
مصـوب هیئت امنـا و بـا مسـئولیت آنهـا 

اسـت. هزینـه  قابـل 
تبصـره ۲- هرگونـه اسـتخدام جدیـد از 
محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت 
علـوم،  وزیـران  تأییـد  بـه  منـوط  اداری 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی )حسب مورد( و سازمان 

اداری و اسـتخدامی کشـور اسـت.
تبصـره ۳- هیئت امنـا بـر اسـاس مـاده 
)۱۱( قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون 
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت 
نمی توانـد   ۱۳۹۳/۱۲/۴ مصـوب    )2(
منابـع  محـل  از  کـه  آنچـه  بـر  عـالوه 
عمومـی و درآمدهـای اختصاصـی بـرای 
دانشـگاه ها و مراکز مزبور پادار می شـود، 
تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و 

سـال های بعـد مصـوب کنـد.
سـاختار  اصـالح  هرگونـه   -۵ تبصـره 
معامالتـی،  اداری،  مالـی،  مقـررات  و 

دانشـگاه ها  تشـکیالتی  و  اسـتخدامی 
و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی 
فرهنگسـتان های  همچنیـن  و  دولتـی 
ایـن مـاده و  تخصصـی فقـط مشـمول 

اسـت. آن  تبصره  هـای 
بر همین اساس هیئت های امنا تشکیل 
و در خصوص امور راهبردی دانشـگاه ها 
حسـب شـرایط خاص دانشگاه، منطقه 
جغرافیایـی و دیگـر مؤلفه هـای مرتبـط 

تصمیـم می گیرد.
بنابراین حکمرانی در آموزش عالی کشور 
مبتنی بر برنامه ریزی و نظارت بر اساس 
تصمیمات هیئت های امنای دانشگاه ها 
و مؤسسـات پژوهـش و فنـاوری صـورت 
می پذیـرد و از ایـن نظـر دانشـگاه دارای 
استقالل در تصمیم و اقدام در چارچوب 

قوانین عمومی کشـور می باشد. 



گزارش عملکرد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در دولت های یازدهم و دوازدهم

10

دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای  در 
هیئت امناهــای  راهبــرد  اصلی تریــن 
تدویــن  کشــور  سراســر  دانشــگاه های 
برنامــه راهبــردی بلندمــدت بــرای تحقــق 
پیش بینــی  مأموریت هــای  و  اهــداف 
شــده در اساســنامه و اســناد باالدســتی 

بــوده اســت.
همچنیــن به منظــور انتظــام امــور مربــوط 

بــه اعضــای هیئت علمــی از نظــر ترفیــع، 
ارتقــا، هیئت هــای ممیــزه تشــکیل و در 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم ســعی 
شــده تــا در ایــن بخــش به دوراز حواشــی 
بــه  نســبت  مختلــف  ســوگیری های  و 
تنظیــم امــور در حــوزه فعالیتــی اعضــای 
هیئت علمــی اقــدام نمایــد. شــایان ذکر 
دانشــگاهی  روابــط  تنظیــم  کــه  اســت 

ممیــزی  و  برنامه ریــزی  ســایه  در 
فعالیت هــای اعضــای هیئت علمــی در 
ارتقــای کیفیــت دانشــگاه دارای اهمیــت 
تعــداد   ۲ جــدول  می باشــد.  خــاص 
دانشــگاه های  در  ممیــزه  هیئت هــای 

کشــور را نشــان می دهــد.

تعداد هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

تعداد و نوع وابستگی هیئت های ممیزه
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تعداد شرکت کنندگان و در قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

روند تعداد داوطلبان و پذیرفته شدگان در دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به وزارت عتف

۴
سنجش علمی

از طریـق  ایـران  آمـوزش عالـی  بـه  ورود 
سـنجش های علمـی صـورت می پذیـرد. 
هرچنـد کـه در سـال های اخیـر امـکان 
از  داوطلبـان  توانمندی هـای  سـنجش 
طریـق بررسـی عملکـرد و سـوابق علمـی 
و تحصیلـی ایشـان نیـز فراهـم آمـده و 
برخـی پذیرش هـا در برخـی دانشـگاه ها 
وابسـته بـه وزارت عتـف از ایـن طریـق 
رونـد   ۳ جـدول  می شـود.  انجـام  نیـز 

در  پذیرفته شـدگان  و  شـرکت کنندگان 
وزارت عتـف  بـه  وابسـته  دانشـگاه های 
دوازدهـم  و  یـازده  دولت هـای  در  را 
یافته هـای  از مجمـوع  نشـان می دهـد. 
منـدرج در جـدول ۳ می تـوان دریافـت 
کـه خانم هـا در ۸ سـال گذشـته همـواره 
حـدود ۴۵ درصـد از پذیرفته شـدگان در 
مقاطـع مختلـف تحصیلـی را تشـکیل 

می داده انـد.

پذیـرش  و  شـرکت  رونـد  همچنیـن 
داوطلبـان در مقطـع کارشناسـی ارشـد 
در دولت های یازدهم و دوازدهم همواره 
در  به نحوی کـه  اسـت  بـوده  صعـودی 
در  و  درصـد  از ۱۴/۱۵  بیـش  سـال ۹۲ 

سـال ۹۸ بیـش از ۲۹/۲۰ درصـد قبولـی 
در ایـن مقطـع تحصیلـی گـزارش شـده 
داوطلـب  کاهـش  علی رغـم  کـه  اسـت 
نشـان دهنده افزایـش ظرفیـت پذیـرش 

.)۴ )جـدول  می باشـد 
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 ۹۹ سـال  در  کـه  اسـت  شـایان ذکر 
علی رغم بروز مشکل همه گیری کرونا و 
بـه تعویق افتادن برگزاری آزمـون ورودی، 
سازمان سنجش موفق شد تا با رعایت 
آزمون هـای  بهداشـتی،  موازیـن  کلیـه 
را  قبول شـدگان  و  برگـزار  را  مختلـف 

بـه  بعـدی  مراحـل  طی کـردن  بـرای 
همچنیـن  کنـد.  معرفـی  دانشـگاه ها 
سازمان سنجش آموزش کشور هرساله 
چندیـن آزمـون دیگـر مثـل آزمـون زبـان، 
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، 
آزمـون دوره هـای کاردانی به کارشناسـی، 

المپیادهای دانشجویی و ... را با رعایت 
کلیـه موازیـن علمـی برگـزار می کنـد کـه 
به منظـور رعایـت اختصـار از درج همـه 
شـده  خـودداری  گـزارش  ایـن  در  آنهـا 

اسـت. 

درصـد قبولی در آزمون هـای دوره دکتری 
نشـان دهنده رونـدی پایـدار در سـال های 

هرچنـد  می باشـد   ۱۲ و   ۱۱ دولت هـای 
کاهـش  شـرکت کنندگان  تعـداد  کـه 

چشـمگیری داشـته اسـت )جـدول ۵(.

تعداد شرکت کنندگان و درصد پذیرفته شدگان در آزمون دکتری
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روند دانشجویان در حال تحصیل در زیرنظام های آموزش عالی کشور

۵
شاخص های کمی 
مربوط به دانشجویان در حال تحصیل و آموزش 

- در جــدول ۶ آمــار دانشــجویان در حــال 
تحصیــل در کلیــه زیرنظام هــای آمــوزش 
اســت.  نشان داده شــده  کشــور  عالــی 
همــان گونــه کــه مالحظــه می شــود نــرخ 
پذیــرش علی رغــم کاهش داوطلــب برای 

ادامــه تحصیــل کــه بــه دلیــل گــذر از 
پیــک جمعیتــی رخ داده اســت در وزارت 
عتــف از ۱۴/۶ درصــد در ســال ۹۲ بــه 
ــه  ۲۱/۴ درصــد در ســال ۹۹ افزایش یافت
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 

مثــال، کاهــش ۱۱ درصــدی در تعــداد 
دانشــجویان دانشــگاه پیام نور پدیدآمده 
افزایــش  نیــز  زیرنظام هــا  باقــی  در  و 

چشــم گیری اتفــاق نیافتــه اســت. 
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بررســی ایــن شــاخص در بیــن جمعیــت زنــان و مــردان نیــز نشــان دهنده آن اســت کــه مقــدار ایــن شــاخص در بیــن جمعیــت زنــان ۱۸ 
تــا ۲۴ ســاله از ۴۱ درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه ۴۸/۱ درصــد در ســال ۱۳۹۴ افزایــش و ســپس بــا رونــدی کاهشــی بــه ۴۰/۹ درصــد در 
ســال ۱۳۹۹ رســیده اســت. در بیــن مــردان مقــدار ایــن شــاخص از ۴۲/۱ درصــد بــه ۵۳/۹ درصــد در ســال ۱۳۹۵ افزایــش و پــس از آن 

بــا کــم شــدن جمعیــت دانشــجویی بــه ۴۱/۷ درصــد کاهش یافتــه اســت.
- بررســی تعــداد مراکــز آمــوزش عالــی کشــور نشــان می دهــد، درصورتی کــه همــه واحدهــای یــک دانشــگاه را یــک واحــد دانشــگاهی 
مســتقل در نظــر بگیریــم )بــرای مثــال دانشــگاه آزاد اســالمی به تنهایــی بیــش از ۵۰۰ واحــد دانشــگاهی در کل کشــور تأســیس کــرده 
اســت( آنگاه تعداد واحدهای دانشــگاهی کشــور از ۲۶۵۴ واحد در ســال ۹۲ بوده و به ۲۵۳۹ واحد در ســال ۹۹ کاهش یافته اســت. 
این در حالی اســت که تعداد دانشــگاه های وابســته به وزارت عتف از ۱۴۳ واحد در ســال ۹۲ به ۱۴۱ واحد در ســال ۹۹ کاهش یافته 
و رونــد ســاماندهی دانشــگاه ها در وزارت عتــف در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم تحــت یــک برنامــه منســجم ادامــه دارد. از جملــه 
مهم تریــن اقدام هــا در رونــد ســاماندهی و آمایــش آمــوزش عالــی، مشخص شــدن دانشــگاه معیــن هــر اســتان و الــزام بــه هماهنگــی 

- جــدول شــماره ۷ تعــداد دانشــجویان 
زیرنظام هــای  کلیــه  در  کشــور  فعلــی 
مقاطــع  در  کشــور  عالــی  آمــوزش 
نشان داده شــده  تکمیلــی  تحصیــالت 
مالحظــه  کــه  گونــه  همــان  اســت. 

و  یازدهــم  دولت هــای  در  می شــود 
دوازدهــم نــرخ دانشــجویان تحصیــالت 
تکمیلــی از ۱۱/۸ درصــد در شــروع دوره 
ایــن  و  افزایش یافتــه  بــه ۲۰/۸ درصــد 
محســوب  خیره کننــده  افزایــش  یــک 

می شــود و در آینده کشــور نقش مهمی 
در توســعه اقتصــاد دانش پایــه شــدن 
برعهــده خواهــد داشــت. ایــن مهــم البته 

می شــود. محقــق  برنامه ریــزی  بــا 

تعداد و درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فاصله سال های ۹۲-۹۹ در دانشگاه های کشور

نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالی یا نرخ پوشش آموزش عالی

- بررســی نــرخ ثبت نام ناخالــص آموزش 
عالــی یــا نــرخ پوشــش آمــوزش عالــی کــه 
از تقســیم تعــداد کل دانشــجویان بــه 
جمعیــت ۱۸ تــا ۲۴ ســال، ضــرب در ۱۰۰ 
حاصــل می شــود، از شــاخص های مهــم 

ــی در  ــه آمــوزش عال ــزان دسترســی ب می
کشــورها اســت. این شــاخص در کشــور 
ایــران در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
دارای تغییــرات چشــمگیر مثبــت بــوده 
از ۴۱/۶ درصــد در ســال  آن  و مقــدار 

۱۳۹۲ بــه ۵۰/۶ درصــد در ســال ۱۳۹۵ 
برآوردهــا  اســاس  بــر  و  افزایش یافتــه 
بیــش از ۴۱/۳ درصــد در ســال ۱۳۹۹ 

ــوده اســت. ب
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روند تغییرات هرم علمی در ۸ سال گذشته از  99-92

بیــن همــه واحدهای دانشــگاهی اســتان 
بــا دانشــگاه معین می باشــد.

- از جمله دیگر شــاخص های ارزشــمند 
بــه  در آمــوزش عالــی کشــور می تــوان 

تعــداد و هــرم اعضــای هیئت علمــی از 
نظــر رتبــه دانشــگاهی در دانشــگاه های 
در  حــوزه  ایــن  کــرد.  اشــاره  کشــور 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم تحولــی 

شــگرف یافتــه و به خوبــی اصــالح شــده 
اســت، برخــی مــوارد بــه شــرح جــدول ۹ 

اســت.

ــه کــه در جــدول ۹ مالحظــه  همــان گون
در  به کارگیــری  افزایــش  بــا  می شــود، 
اســتادیار،  و  دانشــیار  اســتاد،  مراتــب 
مربــی  و  مربــی  مرتبــه  در  به کارگیــری 
آموزشــیار کاهش یافته و همچنیــن روند 
اســتخدام اعضــای هیئت علمــی زن در 
آمــوزش عالــی کشــور چشــمگیر اســت. 
می دهــد  نشــان  بررســی ها  همچنیــن 
کــه جمعیــت هیئت علمــی تمام وقــت 
ــوم،  ــه وزارت عل دانشــگاه های وابســته ب
در ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۹ بــا متوســط 
نــرخ رشــد ۲/۴ درصــد از ۲۰۲۲۹ نفــر بــه 
۲۶۸۶۷ نفــر افزایش یافتــه اســت. در این 
بــازه زمانی ســهم هیئت علمی تمام وقت 
ــوم،  ــه وزارت عل دانشــگاه های وابســته ب

بــه کل اعضــای هیئت علمــی تمام وقــت 
از  و  افزایش یافتــه  نیــز  عالــی  آمــوزش 
۲۹/۵ درصــد بــه ۳۰/۸ درصــد رســیده 
اســت. ایــن افزایــش تغییــرات مثبتــی 
دانشــجویان  تعــداد  شــاخص  در 
وزارت علــوم )حضــوری، نیمه حضــوری 
هیئت علمــی  بــه  غیرحضــوری(  و 
تمام وقــت بــه وجــود آورده و مقــدار ایــن 
شــاخص را از نســبت ۳۰ دانشــجو بــه 
هــر عضــو هیئت علمــی تمام وقت بــه ۲۵ 

نفــر بهبــود داده اســت. 

همه گیــری  و  جدیــد  پدیــده  بــروز   -
ســهمگین بیمــاری کرونــا ســبب شــد تــا 
در ســال ۹۹ یــک اتفــاق جدیــد دیگــر 

دهــد  روی  کشــور  عالــی  آمــوزش  در 
آموزش هــای  از  عمــده ای  بخــش  و 
شــود.  ارائــه  الکترونیکــی  به صــورت 
ارزیابی هــا حاکــی از آن اســت کــه بیــش 
دانشــگاهی  دروس  از  درصــد   ۹۵ از 
نویــن  روش هــای  بــا  زمــان  ایــن  در 
علی رغــم  و  آموزش داده شــده  مجــازی 
عالــی  آمــوزش  اولیــه  پیش بینی هــای 
اســتفاده  بــا  و  نشــده  تعطیــل  هرگــز 
فناوری هــای  بــر  مبتنــی  روش هــای  از 
مجــازی هــم از نظــر زیرســاختی و هــم 
را  خــود  توانســت  نرم افــزاری  نظــر  از 
هماهنــگ نمایــد. ایــن تجربــه باتوجه بــه 
دوران  در  حاصلــه  موفقیت هــای 
پســاکرونا موردتوجــه قــرار خواهــد گرفــت. 
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یکـی دیگـر از مأموریت هـای مهـم وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری است. مطابق با 
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری وظایف مهمی 
در بخش هـای پژوهـش، توسـعه فنـاوری 
و نوآوری برای وزارت تعیین شـده اسـت. 
از سـال ۱۳۹۲ و بـا شـروع دولـت تدبیـر و 
امیـد، فعالیت هـای ایـن وزارت با تأکید بر 
انجـام اقدامـات مؤثر و کارآمد در راسـتای 
سیاست-های کلی علم و فناوری، نقشه 
جامـع علمـی کشـور و اسـناد باالدسـتی 

پیگیری و اجرایی شـده اسـت.
- مجموعـه اقدام هـا در حـوزه پژوهـش و 
فنـاوری نشـان دهنده توفیق هـای درخـور 
توجـه در ایـن بخـش اسـت بـه ترتیبـی 
که بررسی و رصد تولیدات علمی کشور 
دربرگیرنـده  کـه  تاکنـون  سـال ۱۳۹۲  از 
سیاسـت های  و  اقدامـات  برنامه هـا، 
دو دولـت یازدهـم و دوازدهـم در حـوزه 
می باشـد،  کشـور  فنـاوری  و  پژوهـش 
ایـن  اعمـال  کـه  دارد  آن  از  حکایـت 
سیاسـت ها و برنامـه باعـث شـده اسـت 
 ۱۸ جایـگاه  از  بتوانـد  ایـران  کشـور  کـه 
جهانـی بـه جایـگاه ۱۵ جهانی ارتقـاء یابد 
)بـه اسـتناد پایـگاه اسـکوپوس(. ایـن در 
حالـی اسـت کـه گـزارش پایـگاه وب آف 
ساینس در همین بازه زمانی حکایت از 
ارتقـاء از جایـگاه ۲۱ جهـان در سـال ۱۳۹۱ 
به جایگاه ۱۴ جهان در سـال ۱۳۹۹ دارد. 
همچنیـن تولیـد ۶۵۶۷۶ مقالـه در سـال 
۱۳۹۹ بـه اسـتناد پایـگاه اسـکوپوس در 
مقایسه با ۴۰۸۷۱ مقاله منتشر شده در 
سـال ۱۳۹۱ حکایـت از یـک رشـد 58/7 
درصدی است. به استناد پایگاه وب آف 
سـاینس، سـهم ایـران از تولیـد مقـاالت 
جهـان از 1/3% در سـال 1391 بـه 2/25 
درصد در سال 1399 افزایش یافته است. 
این در حالی اسـت که آمار اعالم شـده از 
نظر پایگاه اسکوپوس، سهم ایران از کل 
تولیـد علـم در جهـان را بـرای سـال 1398 

امـا  اسـت  نمـوده  گـزارش   % برابـر 1/94 
نکته بااهمیت تر افزایش سهم کشور در 
میـزان مقـاالت برتـر جهـان در طـول ایـن 
سـال ها می باشـد به نحوی کـه ایـن سـهم 
بـرای سـال 1391 تنهـا برابـر 0/71 % بـود 
ولی در سـال 1396 به 1/96 % و در سـال 
1398 بـه عـدد 3/38 ارتقـاء یافـت کـه 
یک پیشرفت شگرف در این زمینه بوده 
اسـت؛ چراکه این سـهم به ترتیب رشـد 
176 درصدی و 376 درصدی را نسبت 

بـه سـال مبنـا نشـان می دهـد.
- در کنار افزایش تعداد مقاالت، کیفیت 
مقـاالت منتشرشـده نیـز در دولت هـای 
یازدهـم و دوازدهـم رشـد مناسـبی دارد. 
مقـاالت کشـور  اسـتنادی  رتبـه  بررسـی 
مقـاالت  مقبولیـت  میـزان  گویایـی  کـه 
علمـی محققیـن در بین محققین سـایر 
رتبـه  ارتقـاء  از  حکایـت  کشورهاسـت 
جهانی کشـور در طول این هشـت سـال 
می باشـد. ارتقـاء از رتبـه 22 جهانـی در 
سـال 1391 بـه جایـگاه 15 در سـال ۱۳۹۸ 
)بـه اسـتناد پایـگاه اسـکوپوس( به وضـوح 
اسـت.  پیشـرفت  میـزان  ایـن  گویـای 
اچ  شـاخص  میـزان  افزایـش  همچنیـن 
)H Index( کشـور کـه گواهـی بـر میـزان 
حداقـل اسـتنادات کشـور در طـول سـال 
می باشـد نیـز نشـان می دهـد کـه حداقل 
تعـداد اسـتنادات بـه مقـاالت محققیـن 
افزایـش  سـال ها  ایـن  طـول  در  ایرانـی 
چشـم گیری داشـته اسـت به گونـه ای کـه 
از رتبه 51 در سال 1391 به رتبه 41 جهان 
در سال 1398 رسید و این نشان از ارتقاء 
کیفی مقاالت محققین ایرانی و افزایش 
اعتبار مقاالت آنها در بین سایر محققین 
جهان می باشد. تعداد مقاالت محققین 
ایرانی نیز که در طول این چند سال جزء 
مقاالت یک درصد برتر )پر اسـتناد( قرار 
گرفته انـد نیـز هرسـاله رشـد چشـم گیری 
ایـن  نسـبت  به نحوی کـه  اسـت  داشـته 
رشد در سال 1396 نسبت به سال 1391 

6
 شاخص های
 مربوط به پژوهش
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برابـر 226 درصـد و در سـال 1398 برابـر 
555 درصـد بـود. همین امر باعث گردید 
کـه جایـگاه کشـور از رتبـه 37 در سـال 
1391 بـه جایـگاه 17 در سـال 1398 ارتقـاء 
پیـدا کنـد. همچنیـن تعـداد مقـاالت داغ 
پژوهشـگران ایرانـی بـه گزارش پایـگاه وی 
آف ساینس از 15 مقاله در سال 1393 به 
119 مقالـه )8 برابـر( در سـال 1398 ارتقـاء 
یافتـه اسـت کـه نشـان از ارتقـاء کیفـی 

مقـاالت محققیـن کشـور می باشـد.
کـه  مهـم  شـاخص های  از  یکـی   -
علمـی  سـطح  ارتقـاء  نشـان دهنده 
تعـداد  نسـبت  می باشـد،  جامعـه  هـر 
کشـور  هـر  جمعیـت  بـه  پژوهشـگران 
بـرای  شـاخص  ایـن  بررسـی  کـه  اسـت 
ایـران نشـان از یـک رشـد چشـمگیر در 
دوازدهـم  و  یازدهـم  دولت هـای  طـول 
داشـته اسـت. در سـال 1391 این نسبت 
برابـر 1505 نفـر در میلیـون بـوده اسـت 
درحالی که در سـال 1398 این نسـبت به 
2870 نفـر در میلیـون ارتقـاء یافته اسـت 
تولیـدات  نسـبت  درصـدی(.   90 )رشـد 
علمـی اعضای هیئت علمی دانشـگاه ها 
سـال  در  و   0/61 برابـر   1391 سـال  در 
1398 برابـر 0/75 می باشـد کـه نشـان از 
یـک رشـد 22/95 درصـدی در طـول ایـن 
مـدت دارد. از دیگـر شـاخص های اصلی 
کیفیـت در نظـام آمـوزش عالـی تعـداد 
دانشـگاه های کشـور در نظـام رتبه بنـدی 
اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  بین المللـی 
رتبه بنـدی  ارزیابـی  نظام هـای  بررسـی 
همچـون  جهـان  معتبـر  دانشـگاه های 
نشـان   ... و  الیـدن  شـانگهای،  تایمـز، 
سـال های  زمانـی  بـازه  در  کـه  می دهـد 
و  دانشـگاه ها  تعـداد   1399 تـا   1391
مؤسسات پژوهشی ایرانی که توانستند 
در نظام هـای ارزیابـی و رتبه بنـدی معتبـر 
جهانی وارد شـوند هرسـاله رشـد داشـته 
بررسـی  بـا  مثـالً  کـه  به گونـه ای  اسـت 
نظـام رتبه بنـدی تایمـز مشـخص گردیـد 

در سـال 1391 تنهـا یـک دانشـگاه ایرانـی 
موفـق بـه ورود بـه ایـن نظـام رتبه بنـدی 
گردیـد ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 
کـه  ایرانـی  دانشـگاه های  تعـداد   1399
موفـق بـه ورود بـه ایـن نظـام رتبه بنـدی 
گردیدنـد برابـر 40 دانشـگاه بـوده اسـت. 
همیـن امـر باعـث گردیـد تـا رتبـه کشـور 
از جایـگاه 32 جهانـی در سـال 1391 بـه 
جایگاه 17 در سال 1397 ارتقاء پیدا کند. 
بررسـی نظـام رتبه بنـدی شـانگهای نیـز 
نشـان داد که تعداد دانشـگاه های ایرانی 
که در سال 1391 توانسته بودند وارد این 
نظام رتبه بندی گردند تنها یک دانشگاه 
بـه 8  ولـی در سـال 1396  اسـت  بـوده 
دانشگاه و در سال 1399 به 12 دانشگاه 
ارتقـاء یافتـه اسـت. هرچنـد کـه در طـول 
سـال های 1398 و 1397 ایـن تعـداد برابـر 

13 دانشـگاه بـوده اسـت.
بین الملـل،  همکاری هـای  بخـش  در   -
کشـورهای  مشـارکت محققیـن  میـزان 
مختلـف در انجـام پروژه هـای مشـترک و 
تولیـد مقـاالت علمـی مشـترک همـواره 
موردتوجـه سیاسـت گذاران و محققیـن 
علم سـنجی قـرار داشـته اسـت و از ایـن 
ارزیابـی  به عنـوان معیـاری در  شـاخص 
مشـارکت )دیپلماسـی( علمـی کشـورها 
یـاد نموده انـد. از همیـن رو میـزان تولیـد 
سـایر  محققیـن  بـا  مشـترک  مقـاالت 
از  یکـی  به عنـوان  جهـان  کشـورهای 
شـاخص های مهم در سـطح بین المللی 
بررسـی  نتایـج  می شـود.  محسـوب 
وضعیت کشور از این نظر در طول چند 
سـال اخیـر حکایـت از یک رشـد همـواره 
روبه بـاال می باشـد و نشـان می دهـد کـه 
تعداد مقاالت مشترک با سایر محققین 
جهان به استناد پایگاه وب آف ساینس 
بـوده  مـورد   8814 تنهـا   1394 سـال  در 
اسـت درحالی که این آمار در سـال 1398 
به رقم 17375 مورد ارتقاء یافت که رشد 
تقریبـاً 200 درصـدی را نشـان می دهـد. 
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وضعیت انتشارات علمی ایران در یک نگاه
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شاخص های مرتبط با پارک ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

7
فناوری، 
نوآوری و کارآفرینی 

- باتوجه بــه اینکــه پارک هــای علــم و 
بازوهــای عملیاتــی  به عنــوان  فنــاوری 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
و  رشــد  بــه  کشــور  دانشــگاه های  در 
مراکــز  و  فنــاوری  واحدهــای  توســعه 
رشــد کمــک می نماینــد و زمینه هــای 
ــی ایده هــای مطــرح شــده  رشــد و تعال

در مراکــز رشــد و واحدهــای فنــاوری 
بــه  توجــه  لــذا  می ســازند،  فراهــم  را 
فنــاور  واحدهــای  و  شــرکت ها  ایــن 
در  قابل توجــه  موضوعــات  اهــم  از 
یازدهــم  دولت هــای  در  عتــف  وزارت 
و دوازدهــم بــوده اســت. از همیــن رو 
آیین نامه هــا  تدویــن  بــا  عتــف  وزارت 

همــواره  مربوطــه،  بخش نامه هــای  و 
زمینــه  کــه  اســت  نمــوده  تــالش 
حمایــت و پشــتیبانی از ایــن شــرکت ها 
و واحدهــای فنــاوری را فراهــم ســازد. 
برخــی شــاخص های مرتبــط در جدول 

اســت. جمع بندی شــده   10 شــمار 
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مصــوب  کل  بودجــه  میــزان  بررســی 
فنــاوری در طــول 4  و  علــم  پارک هــای 
ســال اخیــر نیــز حکایــت از رشــد ســاالنه 
در میــزان ایــن بودجــه طــی ســال های 
1394 تــا 1398 دارد به نحوی کــه شــاهد 
یــک رشــد تقریبــاً 450 درصــدی در طــول 
ایــن 5 ســال در بودجــه مصــوب پــارک-
هــای علــم و فنــاوری هســتیم. ایــن رونــد 
کــه  بــوده  قابل قبــول  رشــدی  نشــانه 
و  عتــف  وزارت  از جهت گیــری  حاکــی 
اعضــای هیئت علمــی در دانشــگاه ها و 
مؤسســات پژوهشــی و پارک هــای علــم و 
فنــاوری به ســوی پاســخ گویی بــه نیازهای 

کشــور اســت.

- یکــی دیگــر از فعالیت هــای برجســته 
وزارت علــوم بــرای تحقــق اهــداف مرتبــط 
ــا جامعه محــوری و کار آفرینــی، تدویــن  ب
و ابــالغ آیین نامــه »فرصــت مطالعاتــی 
جامعــه  در  هیئت علمــی  اعضــای 
ایــن  اســاس  بــر  اســت.  صنعــت«  و 
آیین نامــه تمامــی اعضــای هیئت علمــی 
کــه از ســال ۱۳۹۸ بــه بعــد اســتخدام 
به منظــور  می بایســتی  می شــوند 
آشــنایی بــا صنعــت مرتبــط بــا تخصــص 
 ۶ دســت کم  پیمانــی،  دوره  در  خــود 
مــاه فرصــت مطالعاتــی را بــا اســتفاده 
محــل  دانشــگاه  مالــی  تســهیالت  از 
خدمــت )پرداخــت حقــوق و مزایــا( در 
صنعــت متقاضــی )پرداخــت هزینه های 
گرنــت پژوهــش( بگذرانند و خــود را برای 
حمایــت از صنعــت متقاضــی در مراحل 
بعــدی کار در دانشــگاه آمــاده کننــد. در 
قالــب ایــن طــرح در ســال ۱۳۹۸ بیــش از 
۵۰ نفــر از اعضــای هیئت علمــی نســبت 
بــه انتخــاب صنایــع موردنظــر اقــدام و 
فرصــت مطالعاتــی خــود را آغــاز کرده انــد. 
- به منظــور گســترش روحیــه مشــارکت 
و همیاری بین متخصصان دانشــگاهی 
و فعــاالن صنعتــی، یکــی از راهبردهــای 

اصلی این وزارت در دوره جدید افزایش 
برنامــه مهارت افزایــی و اشــتغال پذیری 
کارشناســی  تحصیلــی  مقطــع  در 
اســت. ایــن امــر نقشــی بــارز در تعییــن 
و  دانش آموختــگان  شــغلی  آینــده 
بــر  مبتنــی  مســئولیت های  تصــدی 
صالحیت های حرفه ای خواهد داشــت. 
بررســی آمار نیز حکایت از رشــد ســاالنه 
تعــداد دوره هــای برگزار شــده و همچنین 
تعــداد شــرکت کنندگان در ایــن دوره های 
مهارت افزایــی می باشــد به گونــه ای کــه 
در ســال 1396 تنها 689 دوره با 28442 
فراگیــر برگــزار گردید درحالی که در ســال 
مهارت افزایــی  دورهــای  تعــداد   1398
تقریبــاً 6  یــک رشــد  بــا  برگــزار شــده 
حضــور  بــا  و  دوره   4657 بــه  برابــری 
134337 فراگیــر ارتقــا یافــت کــه ایــن 
رونــد رشــد حکایــت از عــزم جــدی ایــن 
وزارت بــه اجرایــی شــدن ایــن برنامــه در 

آینــده می باشــد. ســال های 

- امــروزه نقــش دانشــگاه ها بــا عنــوان 
دانشــگاه های نســل چهارم تعریف شده 
اســت. دانشــگاه نســل چهــارم به شــدت 
درآمیختــه  خــود  جامعــه  فرهنــگ  بــا 
اســت و بخــش فرهنــگ در آن قوی تــر 
اســت. گســتره نیازهــا شــامل حوزه هــای 
اجتماعــی  فناورانــه،  از  اعــم  مختلــف 
می باشــد.  جامعــه  نیازهــای  ســایر  و 
بــه  چهــارم،  نســل  دانشــگاه های  در 
مســئولیت اجتماعی دانشــگاه ها اشــاره 
دانشــگاه  تاریــخ  روایــت  بــه  می شــود. 
از  متنوعــی  دامنــه  می تــوان  مــدرن، 
را  کارکردهــا و فعالیت هــای اجتماعــی 
بــرای دانشــگاه برشــمرد. کارکردهایــی 
کــه البتــه مشــارکت اجتماعــی دانشــگاه 
را به صــرف جهت گیری هــای اقتصــادی 
و فعالیت هــای درآمــدزای مــادی تقلیــل 
نمی دهد و معنای مسئولیت اجتماعی 
دانشــگاه را منتهــی بــه پدیده هایی چون 

تولیــد درآمــد و ثــروت یــا تولیــد تصویــری 
تجــاری و بــازار محــور از ماهیــت عمــل 
اجتماعــی آن نمی گردانــد.  بــر اســاس 
ایــن رویکــرد، دانشــگاه ها وظیفــه دارنــد 
از طریــق انجــام فعالیت هایــی کــه خاص 
آن هاســت، بــه جامعــه خدمــت کننــد. 
شــاید بتــوان گفــت یکــی از اصلی تریــن 
وظایــف و کارکردهــای دانشــگاه، توجــه 
بــه توســعه آگاهــی علمــی و فرهنگــی و 
ســر  بــر  چاره اندیشــی  بــرای  کوشــش 
مســائل و چالش هــای مختلفــی اســت 
فرهنگــی،  متنــوع  عرصه هــای  در  کــه 
اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
و  محلــی  ملــی،  جامعــه  روی  پیــِش 
بین المللــی ایــران وجــود دارد. تعــدد و 
توالــی چالش های اقتصادی و اجتماعی 
ناتوانــی  و  موجــود  زیســت محیطی  و 
دولت هــا در مواجهــه کارگشــا بــا ایــن 
و  ضــرورت  مخاطره آمیــز،  پدیده هــای 
اولویــت بازنگــری در نقــش و کارویژه های 
و  نهادهــای مســئولی چــون دانشــگاه 
لــزوم مشــارکت مؤثــر آن هــا در محیــط 
برمــال می ســازد.  را  مناســبات جامعــه 
براین اســاس کار تدویــن بیانیــه دانشــگاه 
جامعه محــور و کارآفریــن در ســال 97 
در ســتاد وزارت عتــف شــروع و در ســال 
99 پــس از تدویــن بــا مشــارکت ده هــا 
متخصــص دانشــگاهی و بــا همــکاری 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی ابــالغ 
شــد. خوشبختانه دانشگاه ها توانستند 
به عنــوان یــک مثــال عینــی در موضــوع 
همه گیــری کرونــا نقــش خــود را به عنوان 
دانشــگاه جامعه محــور برعهــده گرفتــه 
تولیــد  همچــون  بزرگــی  اقدام هــای  و 
انــواع محصــوالت مرتبــط بــا حفاظــت 
شــخصی، کمــک درمانی، تشــخیصی و 

... را ســاماندهی کننــد.
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- اقدام هــای وزارت عتــف در حــوزه فرهنگــی 
اجتماعــی در دوره 8 ســاله دولــت تدبیــر امیــد 
در ابعــادی وســیع و برخــوردار از جنبه هــای 
اهــداف  مهم تریــن  اســت.  بــوده  متعــدد 
راهبــردی ایــن وزارت تقویــت هویــت دینــی و 
ــج فرهنــگ  ــان دانشــگاهیان، تروی ـّـی در می مل
دینی و انقالبی در میان نسل جوان دانشجو، 
در  نشــاط  و  اعتمــاد  امیــد،  فضــای  بســط 
جامعۀ دانشــگاهی، ارتقای ســرمایۀ اجتماعی 
و فرهنگــی دانشــگاهیان از طریــق رشــد میــزان 
ــان،  ــاد و آگاهــی اجتماعــی آن مشــارکت، اعتم
حفــظ آرامــش در دانشــگاه ها همــراه بــا پویایــی 
و بالندگــی در ســایۀ قانون منــدی و پایبنــدی بــه 
قوانین و مقررات و ارتقای شــأن و جایگاه نهاد 
علــم در جامعــه اســت کــه همگــی مبتنــی بــر 
قوانین رســمی کشــور، مطالبات رهبری معظم 

انقــالب و برنامه هــای مصــوّب دولــت جمهوری 
اســالمی ایــران اســت. در ایــن مســیر در دولــت 
تدبیــر و امیــد و در ســطح ســتاد وزارت عتــف 
وزارت  مشــارکت  بــا  کشــور  دانشــگاه های  و 
امــور  در  ریاســت جمهوری  معاونــت  کشــور، 
فنــاوری  زنــان و خانــواده، معاونــت علمــی و 
ریاســت جمهوری، شــهرداری تهــران، پلیــس 
مبارزه با مواد مخدر، صندوق کارآفرینی امید، 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر ریاســت جمهوری، 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ریاســت جمهوری 
بــه  و  شــروع  گســترده ای  فعالیت هــای   ... و 
انجــام رســیده اســت. برگــزاری جشــنواره های 
متعــدد یکــی از اقدام هــای مؤثــر ایــن وزارت در 

ــوده اســت. ــر ب ســال های اخی
- برگــزاری چندیــن نــوع جشــنواره به منظــور 

گســترش و حفظ فضای فرهنگی دانشــگاه ها 
همــواره مدنظــر بــوده اســت. برخــی از ایــن 
و  قــران  از جشــنواره  جشــنواره ها عبارت انــد 
ــاه و عکــس  عتــرت، جشــنواره ملــی فیلــم کوت
بین المللــی  جشــنواره  )امیــد(،  دانشــجویان 
تئاتــر دانشــگاهی ایــران، جشــنواره منطقــه ای 
سراســری  جشــنواره  دانشــجویی،  نشــریات 
نشــریات دانشــجویی، جشــنواره بین المللــی 
دانشــجویی  ملــی  جشــنواره  حرکــت، 
نــور  راهیــان  غدیــر،  حــوزه  پژوهشــی  آثــار 
دانشــگاهیان، کنگــره ملــی شــهدای دانشــگاه، 
اردوهای رضوی دانشــجویی، جشــنواره رضوی 
گردهمایــی  و  نشســت  ده هــا  و  دانشــگاه ها 
دانشــجویی دیگــر از جملــه اقدام هــای ایــن 

وزارت در حــوزه فرهنگــی بــوده اســت.

8 
 اقدام ها 
در حوزه فرهنگی اجتماعی

جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 92 ـ 99
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- همچنیــن برگــزاری جشــنواره ملــی زن و علــم 
بــا یــاد و نکوداشــت زنده یــاد مریــم میرزاخانــی 
می توانــد تأثیــرات الگویــی شــگرفی در میــان 
و  باشــد  داشــته  دانشــگاهی  نخبــه  بانــوان 
خودبــاوری و مســئولیت پذیری زنــان را فراهــم 
فرصــت  علــم  و  زن  ملــی  نمایــد. جشــنواره 
مغتنمــی بــرای شناســایی و معرفی ظرفیت ها، 
اســتعدادها و نیــز توانمندی هــای علمــی بانوان 
نخبه و فعال دانشــگاهی کشــور اســت. تقدیر 
از همــه تالش هــای ارزنــده آنــان کــه به رغــم 
حضــور ارزشــمند در جمــع خانــواده و نقــش 
گام هــای  اجتماعــی،  بنیــان  ایــن  در  کانونــی 

ــم و عمــل و در خدمــت  ــدی در عرصــه عل بلن
ــت فرهنگــی و  ــه جامعــه برداشــته اند. معاون ب
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
بــا حمایــت معاونــت ریاســت جمهوری در امــور 
زنــان و خانــواده و بــا همــکاری برخــی نهادهــای 
علمــی معتبــر اقدام بــه برگزاری جشــنواره ملی 
زن و علــم )جایــزه مریــم میرزاخانــی( نمــوده 
بانــوان  محــور   2 در  جشــنواره  ایــن  اســت. 
فعــال در حــوزه علــم و نیــز بانــوان فعــال در 
ــزی شــده  ــه خدمــات اجتماعــی برنامه ری زمین
شــرکت کنندگان  علمــی،  بخــش  در  اســت. 
در قالــب 6 گــروه علوم انســانی، علــوم پایــه، 

فنــی و مهندســی، علــوم پزشــکی، کشــاورزی، 
دامپزشــکی و محیط زیســت، هنــر و معمــاری 
تــا 60  در ســه رده ســنی زیــر 40 ســال، 40 
ســال و بــاالی 60 ســال بــا یکدیگــر بــه رقابــت 
می پردازنــد. بانــوان فعــال در زمینــه کارآفرینــی، 
فعالیت هــای  خیرخواهانــه،  فعالیت هــای 
فرهنگــی، قرآن پژوهــی و... نیــز در قالــب محــور 
اجتماعــی بــه رقابــت می پردازنــد. بــر اســاس 
وزارت  فنــاوری  و  پژوهشــی  معاونــت  مجــوز 
ایــن جشــنواره  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ارتقــاء  جــدول  امتیــازات  مشــمول  و  معتبــر 

اعضــای هیئت علمــی اســت.

در  آزاداندیشــی  کرســی های  برگــزاری   -
ــا 99، از  ــی ســال 92 ت ــازه زمان دانشــگاه ها در ب
حیــث تعــداد بــا نوســانات و افت وخیزهایــی 
عوامــل  از  امــر  ایــن  اســت.  بــوده  همــراه 
سیاســی  رویدادهــای  همچــون:  متعــددی 
کشــور، ابالغ هــای ســتادی در خصــوص توجــه 
بیشــتر بــه ارتقــای کیفیــت به جــای تمرکــز بــر 

رشــد تعــداد کرســی ها، ارتقــای درگاه فرهنگــی 
و ایجــاد انگیــزه بیشــتر بــرای ثبــت کرســی ها، 
شــرکت در جشــنواره ملــی، فعالیــت بیشــتر 
ــا  ــروس کرون کارشناســان کرســی ها، شــیوع وی
ایــن مدت زمــان در  ناشــی می شــود. در  و... 
مجمــوع 8968 کرســی در دانشــگاه ها برگــزار 
شــده اســت. همچنیــن تعــداد انجمن هــای 

و   9710 بــه   6122 از  دوره  ایــن  در  علمــی 
از  علمــی  دانشــجویی  اتحادیه هــای  تعــداد 
4 بــه 40 اتحادیــه رســید. شــمار تشــکل های 
دانشــجویی از تشــکل 218 در ســال 92 بــه 
330 تشــکل در ســال 99 و شــمار تشــکل های 
اســاتید از 106 تشــکل در ســال 92 بــه 117 

تشــکل در ســال 99 رســیده اســت.

جشنواره ملی زن و علم برحسب دوره، سال، محل برگزاری و شمار شرکت کنندگان

اطالعات دیدار تشکل های اسالمی دانشگاهیان با ریاست محترم جمهور طی سال های ۱۳۹۲-۹۸
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شـامل  را  شـده  بهره بـرداری  عمرانـی 
می شـود. کاربری هـای محوطه سـازی بـا 
18 درصد و مدیریت سبز با 10/5 درصد 
از کل حجم عملیات در رتبه های بعدی 
قـرار دارنـد مقایسـه طرح هـای عمرانـی 
دولت هـای  طـول  در  شـده  بهره بـرداری 
یازدهـم و دوازدهـم نشـان می دهـد کـه 
حجـم عملیـات صورت گرفتـه در دولـت 
دولـت  پایـان  تـا  )درحالی کـه  دوازدهـم 
 1/7 اسـت(  باقـی  فرصـت  دوازدهـم 
درصـد بیشـتر از دولـت یازدهـم اسـت و 
63 درصد از حجم عملیات ساخت در 
دولت دوازدهم بوده اسـت عالوه بر این 
پروژه هـای  بـرای  تأمین شـده  اعتبـارات 
نسـبت  دوازدهـم  دولـت  در  عمرانـی 
اسـت.  شـده  برابـر   1/7 قبـل  دوره  بـه 
بهره بـرداری  پروژه هـای  مجمـوع  بـرای 
شـده 15،400،733 میلیـون ریـال هزینـه 
شـده اسـت کـه بیشـترین اعتبـار هزینه 
شـده در منطقـه یـک بـا 16/9 درصـد 
)2،606،448 میلیـون ریـال( و کمتریـن 
اعتبـار هزینه شـده مربـوط بـه منطقـه 10 
بـا 3/8 درصـد )586،780 میلیـون ریال( 
اسـت. بـه لحـاظ منبـع اعتبـارات بـرای 
درآمد هـای  بخـش  عمرانـی،  طرح هـای 
ملـی بـا 56/3 درصد سـهم قابل توجهی 
را  تأمیـن بودجـه پروژه  هـای عمرانـی  از 
بـه خـود اختصـاص داده انـد، 5451419 
میلیون ریال یا 22/4 درصد از اعتبارات 
الزم بـرای تکمیـل پروژه هـای عمرانـی از 
محـل درآمدهـای اختصاصـی پرداختـه 
شـده کـه به عنـوان دومیـن منبـع تأمیـن 
سـال   7 طـول  در  عمرانـی  اعتبـارات 
اعتبـارات  لحـاظ  بـه  بـه شـمار می آیـد. 
هزینه شـده، منطقـه یـک بـا 4183654 
میلیـون ریال در این مـدت، 17/2 درصد 
از کل اعتبارات هزینه شده برای عمران 
مراکز آموزشـی عالی وابسـته در مناطق 
داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  آمایشـی 
است. مناطق 9 آمایشی با 15/7 درصد 

و منطقه سـه آمایشـی با 11/9 درصد در 
رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد. از مجمـوع 
پروژه هـای بهره بـرداری شـده )844 پـروژه 
با حجم 2262137 مترمربع(، بیشترین 
تعداد پروژه بهره برداری شده در منطقه 
9 آمایشی با 181 پروژه و حجم عملیاتی 
 16/3 کـه  اسـت  مترمربـع   368066
درصد از حجم عملیات های عمرانی در 
طـول 7 سـال را بـه خود اختصـاص داده 
بـا 319432  اسـت، منطقـه 8 آمایشـی 
مترمربع حجم عملیات و 14/1 درصد و 
منطقه آمایشی دو با 283502 مترمربع 
و 12/6 درصـد در رتبه هـای بعـدی قـرار 
دارند. در منطقه ده آمایشـی که اسـتان 
را شـامل می شـود کمتریـن  خوزسـتان 
بـا  شـده  بهره بـرداری  عملیـات  حجـم 

89730 مترمربـع قـرار دارد.
وزارت  ایـن  بدیـع  اقدام هـای  از  یکـی   -
در دولـت دوازدهـم تأکیـد بـر مدیریـت 
مدیریـت  عرصه هـای  تمامـی  در  سـبز 
دانشـگاهی بوده اسـت که در حوزه های 
مختلـف ذیـل مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه 
است. برگزاری کنگره، تدوین کتاب های 
مفهومـی و دسـتورالعمل ها و نمایشـگاه 
دستاورد ها از جمله موارد پیگیری شده 

در ایـن بخـش اسـت.
و  آب  مصـرف  مدیریـت   .1
و  فاضـالب  تصفیـه  نویـن  روش هـای 
دانشـگاه ها؛ در  پسـاب  بازچرخانـی 
2.  توسـعه اسـتفاده از انرژی هـای 

دانشـگاه ها؛ در  تجدیدپذیـر 
3.  کنترل سیستم های حرارتی و 
برودتی، تهویه مطبوع و کنترل سیستم 

دانشـگاه ها؛ در  روشـنایی 
4.  مدیریـت پسـماند و مدیریـت 
در  مصرفـی  اقـالم  و  کاغـذ  مصـرف 

؛  ه ها نشـگا ا د
توسعه پوشش گیاهی همساز   .5
و  کم آبـی  برابـر  در  مقـاوم  و  اقلیـم  بـا 
دانشـگاه ها. در  آبیـاری  نویـن  شـیوه های 

9
 اقدام ها
در حوزه عمرانی 
- تالش مجدانه و تأمین اعتبارات برای 
احداث فضاهای آموزشی در دولت های 
یازدهـم و دوازدهـم سـبب شـده اسـت 
تـا مجمـوع فضاهـای آموزشـی در ایـن 
 4411174 از  و  شـود  برابـر   1/4 مـدت 
بـه 5974418  در سـال 1392  مترمربـع 
مترمربـع افزایـش یابـد، به عبارتی دیگـر 
سـال   6 مـدت  در  میانگیـن  طـور  بـه 
هرسـاله 260541 مترمربـع بـه فضاهـای 
آموزشـی افـزوده شـده اسـت. در طـول 
دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم )از آغـاز 
نیمـه  تـا  سـال 1392  در  دولـت  هفتـه 
اول سـال 1399(، 844 پـروژه عمرانـی در 
مراکـز آمـوزش عالـی وابسـته بـه وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا اعتبـاری 
بالغ بـر 24362737 میلیـون ریـال و بـا 
حجـم عملیاتـی 2262137 مترمربـع بـه 
لحـاظ  بـه  اسـت.  رسـیده  بهره بـرداری 
بهره بـرداری  پروژه هـای  کاربـری  نـوع 
بـا 801767  آموزشـی  پروژه هـای  شـده، 
مترمربـع، 35/4 درصـد از فعالیت هـای 
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10 
 توسعه 
 مشارکت های علمی 
در سطح بین المللی

یکـی از سیاسـت های اصلـی جمهـوری 
مشـارکت های  توسـعه  ایـران  اسـالمی 
نظـام  اسـت.  بین المللـی   – علمـی 
آمـوزش عالـی کشـور نیـز تأکیـد ویـژه ای 
بـر آن دارد. مشـارکت های علمـی یکـی 
در سـند  تأکیـد  مـورد  از سیاسـت های 
فنـاوری  و  علـم  کالن  سیاسـت های 
ابالغـی توسـط مقـام معظـم رهبـری نیـز 
و  علـم  قـدرت  از  اسـتفاده  می باشـد. 
فناوری به منظور توسعه و تعمیق روابط 
دیپلماتیـک بـا سـایر کشـورها مهم ترین 

تعریف دپیلماسی علم و فناوری است. 
به صـورت  فنـاوری  و  علـم  دیپلماسـی 
عملیاتـی در اولیـن سـطح بـه تعامـل دو 
حـول  مختلـف،  کشـور  دو  در  محقـق 
محـور انجـام یـک پژوهـش، فنـاوری یـا 
یـک  هـر  کـه  می شـود  اطـالق  نـوآوری 
فعالیـت  یـک  به صـورت  می تواننـد 
پژوهشـی مشـترک یـا ثبـت اختـراع و یـا 
یـک محصـول ارائـه گردنـد. همچنیـن 
شـدن  بین المللـی  شناسـه  مهم تریـن 
فعالیت هایـی  حاصـل  و  دانشـگاه ها 

مشـترک،  پروژه هـای  انجـام  قبیـل:  از 
راه انـدازی دوره هـای تحصیلی مشـترک، 
خـارج،  بـه  دکتـری  دانشـجویان  اعـزام 
حضـور  اسـاتید،  مطالعاتـی  فرصـت 
 ... و  کشـور  در  خارجـی  محققـان 
می باشـد. رشـد مقاالت علمی مشترک 
بـه نسـبت کل مقـاالت علمـی کشـور، 
قانـون  به عنـوان یـک شناسـه مهـم در 
برنامه پنج ساله ششم به عنوان تکلیف 
بـرای وزارت متبـوع نیـز آورده شـده اسـت.  

روند رشد مقاالت علمی 
مشترک بر اساس نمایه های 
مهم بین المللی
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- کمیت تعداد مراکز دانشـگاهی دارای 
سـال های  در  غیرایرانـی  دانشـجوی 
اخیـر رونـدی افزایشـی را تجربـه کـرده 
اسـت. به صـورت جزئی تـر طبـق گـزارش 
 )1399( دانشـجویان  امـور  سـازمان 
اسـامی دانشـگاه های دارای دانشـجوی 
دانشـگاه های  شـامل:  غیرایرانـی 
تهـران، تربیت مـدرس، شـهید بهشـتی، 
و صنعـت، صنعتـی  علـم  تهـران،  هنـر 

صنعتـی  امیرکبیـر،  صنعتـی  شـریف، 
عالمـه  طوسـی،  خواجه نصیرالدیـن 
طباطبایـی، شـاهد تهـران، الزهـرا »س«، 
بین المللـی امـام خمینی، قـم، خوارزمی، 
مشـهد،  فردوسـی  شـیراز،  اصفهـان، 
گیـالن،  یـزد،  اهـواز،  چمـران  شـهید 
مازندران، محقق اردبیلی، اراک، ارومیه، 
تبریـز، بوعلـی سـینای همـدان، کاشـان، 
و  کشـاورزی  علـوم  کرمانشـاه،  رازی 

منابـع طبیعـی گـرگان، سـمنان، زنجـان، 
زاهـدان، هرمزگان، شـهید باهنـر کرمان، 
سـبزواری،  حکیـم  لرسـتان،  بیرجنـد، 
مذاهـب  »ع«،  رضـا  امـام  بین المللـی 
اسـالمی، مفیـد قـم، ادیـان و مذاهـب، 
شـهرکرد،  »علیهم السـالم«،  اهل بیـت 
ایـالم،  کردسـتان،  بوشـهر،  خلیج فـارس 
پردیـس  سـوره،  صداوسـیما،  مالیـر، 
کیـش صنعتـی شـریف، پردیـس کیـش 

آموزشـی  معاونـت  گـزارش  بـه  بنـا   -
وزارت عتـف بـا حمایـت از دانشـگاه ها 
از  خـارج  شـعب  راه انـدازی  به منظـور 
کشـور بـا تأکیـد بـر حضور در کشـورهای 
منطقـه، از سـال 1392 تاکنـون، 16 مرکز 
آمـوزش عالـی در خـارج از کشـور ایجـاد 
راسـتای  در  همچنیـن  اسـت.  شـده 
در  فارسـی  زبـان  کرسـی های  »توسـعه 
 59 کشـور«،  از  خـارج  دانشـگاه های 
کرسـی زبان فارسـی توسـط وزارت عتف 
اداره می شـود که 5890 دانشـجو در آنها 

می کننـد. تحصیـل 
- مراودات علمی بین المللی دانشمندان، 
و  هیئت علمـی  اعضـای  اسـتادان، 
از  دانشـگاهی  مدیـران  و  دانشـجویان 
دیگر شـاخص های همکاری های علمی 
اسـت که تعداد آن ها در سـال های اخیر 
اسـت.  رسـیده  نفـر   2100 از  بیـش  بـه 
به عبارت دیگـر، آمـوزش عالـی کشـور بـا 
اقتـدار علمـی، امـروزه پذیـرای هـر هفتـه 
10 هیئـت خارجـی دانشـگاهی اسـت. 
رئیـس   105 حضـور  حـال،  همیـن  در 

دانشـگاه معتبـر خارجـی در ایـران بـرای 
توسـعه همکاری هـا، مالقـات وزیـر عتف 
بـا 16 وزیـر علـوم از کشـورهای مختلـف، 
شـرکت 541 عضـو هیئت علمـی جهـت 
حضـور  کنفرانس هـا،  در  مقالـه  ارائـه 
2086 عضو هیئت علمی خارجی جهت 
تدریس، تحقیق و شرکت در کارگاه های 
آموزشـی و رویدادهای علمی مصادیقی 
از مـراودات علمـی بین المللـی در حـوزه 

آمـوزش عالـی اسـت.

• به دلیل بروز کرونا کاهش یافت. 

- در طی سالیان اخیر تعداد دانشجویان 
در  تحصیـل  بـه  شـاغل  غیرایرانـی 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی 
و  داشـته  قابل توجهـی  افزایـش  کشـور 
تنـوع ملیتـی قابل توجهـی نیـز مشـاهده 
متقاضیـان  اقبـال  همچنیـن  می شـود. 
از کشـورهای مختلـف در ایـن سـال ها 
مخصوصـاً در رشـته های زبـان و ادبیـات 

خوبـی  رشـد  ایران شناسـی  و  فارسـی 
داشـته اسـت. در حـال حاضـر جمعـاً به 
طـور تقریبی حـدود 57676 دانشـجوی 
بین المللـی در جمهـوری اسـالمی ایـران 
مشغول به تحصیل هستند که مجموع 
آمـار ثبـت شـده وزارت عتـف، بهداشـت 
و دانشـگاه آزاد اسـت. ویژگی هـای ایـن 
جمعیـت دانشـجویی از منظـر پذیـرش 

دانشـجویان  بورسـیه  بورسـیه/غیر 
خارجـی و تعـداد کل و همچنیـن تعـداد 
دانشـجوی  دارای  دانشـگاهی  مراکـز 
غیرایرانـی بـه تفکیـک سـال های 1392 
الـی 1399 حسـب گـزارش سـازمان امـور 
دانشـجویان در سـال 1399 در جـداول 

زیـر ارائـه شـده اسـت.

مراودات علمی بین المللی دانشمندان، استادان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان و مدیران دانشگاهی

جمعیت دانشجویان غیرایرانی در آموزش عالی ایران حسب سال های 92 الی 99
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دانشگاه تهران، دانشکده هدی وابسته 
به جامعه الزهرا »س«، پژوهشگاه پلیمر 
و پتروشـیمی، یاسـوج، ولی عصـر »عـج« 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  رفسـنجان، 
تحصیـالت تکمیلـی علـوم پایـه زنجـان، 
هنـر  نیشـابور،  کرمانشـاه،  صنعتـی 
غیرانتفاعـی  دانشـگاه  تبریـز،  اسـالمی 

بینالـود مشـهد، فنـی و حرفـه ای مراکـز 
تهران، خراسان و مازندران، تربیت دبیر 
شـهید رجائـی، صنعـت نفـت، بجنـورد، 
پیام نـور مراکـز تهـران و شـهرری، علـم و 
فرهنگ، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم 
و فنـون دریایـی خرمشـهر، جامـع علمی 
کاربـردی مراکـز کوشـا تهـران و قنـد کـرج 

و سیتی سنتر اصفهان، صنعتی شیراز، 
آزاد  دانشـگاه  اصول الدیـن،  دانشـکده 
بین الملـل  روابـط  دانشـکده  اسـالمی، 
علـوم  دانشـگاه  خارجـه،  امـور  وزارت 
بین المللـی  مشـهد،  رضـوی  اسـالمی 

می باشـد. چابهـار 

کمیـت تعـداد مراکـز دانشـگاهی دارای 
دانشـجوی غیرایرانی در سـال های اخیر 
رونـدی افزایشـی را تجربـه کـرده اسـت. 
باتوجه به افزایش تعداد دانش آموختگان 
دوره دکتـری داخـل کشـور و وضعیـت 
علمی و عمومی مناسب آنها تصمیم بر 
این شد که تأمین اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها از این مسیر و نیز بهره گیری 

از دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور 
انجـام پذیـرد. بـه همیـن دلیـل موضـوع 
اعطای بورس خارج به جز در رشته های 
خـاص موردنیـاز دانشـگاه ها کـه امـکان 
ادامـه تحصیـل در داخـل کشـور فراهـم 
نباشـد متوقـف شـده اسـت. همچنیـن 
افزایـش شـدید قیمـت ارز باعث کاهش 
زیـاد  بسـیار  افـت  و  متقاضیـان  جـدی 

پرداخت ارز دانشـجویی به دانشـجویان 
دانشـگاه های  در  تحصیـل  بـه  شـاغل 
افزایـش  اسـت.  شـده  کشـور  از  خـارج 
قیمـت ارز و شـیوع ویـروس کرونـا باعـث 
کاهش شدید اعطاء فرصت تحقیقاتی 
بـوده   99 سـال  در  به ویـژه  کوتاه مـدت 

است.

آنچـه در ایـن مختصـر ارائـه شـد بخـش 
عتـف  وزارت  اقدام هـای  از  کوچکـی 
مجموعـه  و  گذشـته  سـال های  در 
چشـم انداز  در  اقدام هـا  از  مختصـری 

1400 است. امید است با همت و تالش 
خانـواده بـزرگ آمـوزش عالـی و حمایـت 
دست اندرکاران کشور، شاهد اثربخشی 
بیشـتر دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش 

عالـی، پژوهشـی و فنـاوری در کمـک بـه 
پیشـبرد برنامه هـای توسـعه کشـور در 

آینـده نیـز باشـیم.

تعداد مراکز دانشگاهی دارای دانشجوی غیرایرانی در سال های 92 الی 99

اعطای بورس تحصیلی و فرصت¬های مطالعاتی کوتاه مدت تحصیلی به دانشجویان دکتری
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باتوجه بـه فعالیت هـا و مسـئولیت های 
مـوارد  کشـور،  عالـی  آمـوزش  گسـترده 
ذیـل به عنـوان چالش های آمـوزش عالی 
در 8 سـال گذشـته احصاء شـده و امید 
می رود در سـال های پیِش رو نسـبت به 

برطـرف نمـودن آن اقـدام شـود.

اهـداف، وظایـف و 1  قانـون  حسـب 
تشـکیالت وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری مصـوب 1383/05/18 مجلس 
شـورای اسـالمی برخـی از مأموریت هـای 
اصلـی و حـدود اختیارات وزارت علوم به 

شـرح زیر اسـت:
• انجـام امـور اجرایـی و سیاسـت گذاری 
نظـام علمـی و امـور تحقیقـات و فنـاوری 
راهبـردی  اولویت هـای  بررسـی   •
یـا  همـکاری  بـا  فنـاوری  و  تحقیقـات 
ذی ربـط  اجرایـی  دسـتگاه های  پیشـنهاد 
• اتخـاذ تدابیـر الزم به منظـور افزایـش 
کارایـی و اثربخشـی تحقیقـات کشـور و 
توسـعه تحقیقـات کاربـردی بـا همـکاری 

ذی ربـط دسـتگاه های 
علـوم،  ملـی  نظـام  جامـع  ارزیابـی   •
تحقیقات و فناوری شـامل پیشـرفت ها، 

مشـکالت و  موانـع  شـناخت 
و  معیارهـا  ضوابـط،  تعییـن   •
استانداردهای علمی مؤسسات آموزش 

تحقیقاتـی و  عالـی 
• نظـارت بـر فعالیت هـای دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالـی و تحقیقاتـی 

کشـور
• ارزیابی مسـتمر فعالیت هرگونه واحد 

آموزش عالی و یا مؤسسـه تحقیقاتی 
• توسعه همکاری های علمی بین المللی 
و اتخـاذ تدابیـر الزم به منظـور نهادینـه 
کردن همکاری ها و مبادالت علمی بین 
مراکـز علمـی - تحقیقاتـی داخل کشـور 
بـا مراکـز علمـی تحقیقاتـی منطقـه ای و 

بین المللی
احـکام  صـدور  و  صالحیـت  تأییـد   •

اعضـای هیئت هـای ممیـزه، هیئت هـای 
امنـا، هیئت هـای مؤسـس، هیئت هـای 
هیئت علمـی  اعضـای  گزینـش 
اعضـای  انتظامـی  هیئت هـای  و 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  هیئت علمـی 
آمـوزش عالـی وابسـته بـه وزارت متبـوع
بـر مـوارد فـوق حسـب مـاده ۲   عـالوه 
قانون حمایت از شـرکت ها و مؤسسـات 
نوآوری هـا  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان 
 89/08/05 مصـوب  اختراعـات  و 
مجلـس شـورای اسـالمی، شـورای عالی 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری مسـئولیت 
سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی و پیگیـری 
دارد.  عهـده  بـه  را  قانـون  ایـن  اجـرای 
ورود سـایر دسـتگاه ها و نهادهـا، نظیـر 
شـورای عالی انقـالب فرهنگـی، معاونـت 
علمی ریاست جمهوری به حیطه برخی 
از ایـن اختیـارات و وظایـف باعـث سـلب 
اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات 
حالـی  در  ایـن  اسـت.  شـده  فنـاوری  و 
اسـت کـه شـورای عالی انقـالب فرهنگـی 
به عنـوان مرجـع عالـی سیاسـت گذاری، 
و  تصمیم  گیـری  خط مشـی،  تعییـن 
فرهنگـی،  امـور  هدایـت  و  هماهنگـی 
آموزشـی و پژوهشـی کشور در چارچوب 
محسـوب  نظـام  کلـی  سیاسـت های 
امـور  در  نبایسـتی  طبیعتـاً  و  می شـود 
اجرایـی که حسـب قانون وظایـف وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری می باشد ورود 

پیـدا کنـد.

و 2  دسـتگاه ها  الـزام  عـدم 
سازمان های اجرایی به استفاده از 
ظرفیت های علمی و پژوهشی و فناوری 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  در  موجـود 
برطرف کـردن  بـرای  فنـاوری  و  پژوهـش 
نیازهـای علمـی و فنـی کشـور. ایـن در 
حالی اسـت که دانشـگاه ها و مؤسسات 
فنـاوری در  و  پژوهشـی  عالـی،  آمـوزش 
چهـل سـال گذشـته نیروهـای انسـانی 

چالش های
 آموزش عالی 
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متخصـص و موردنیـاز کشـور در همـۀ 
سـطوح را تربیـت نموده انـد به نحوی کـه 
هم اکنـون کشـور در ایـن حـوزه خودکفـا 
می باشـد. ورود دانشـگاه ها و مؤسسـات 
پژوهـش و فنـاوری بـه عرصـه پژوهـش و 
فناوری و تأمین نیازهای فنی و پژوهشی 
دسـتگاه ها به ویـژه حوزه هـای دفاعـی از 
می باشـد.  دانشـگاه ها  ارزنـده  اقدامـات 
در  دانشـگاه ها  فناورانـه  کمک هـای 
 19 کوویـد  بیمـاری  حـوزه  در   99 سـال 
نشـان دهنده  کشـور  نیازهـای  تأمیـن  و 
حـوزه  ایـن  در  موجـود  توانمندی هـای 
است که الزم است دستگاه های اجرایی 
کشور اهتمام بیشتری در بهره برداری از 
ایـن ظرفیـت عظیـم موجـود در کشـور 

داشـته باشـند.

عـدم تأمیـن اعتبـارات پژوهشـی 3 
پیش بینی شده در قوانین برنامه 
علی رغـم تأکیدهـای مکـرر مقـام معظـم 
رهبـری از جملـه قانـون برنامـه چهـارم، 
کم توجهـی  از  حاکـی  ششـم  و  پنجـم 
دسـت اندرکاران برنامه وبودجه کشور در 
ادوار مختلف به این موضوع مهّم است 
وزارت  چالش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در سـنوات 
گذشـته اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
پیش بینی هـا در بودجـه عمومـی کشـور 
همواره بسیار بیشتر از این نصاب بوده 
)3 %( و در کشـورهای پیشـرو حتی تا 6 
درصـد تولیـد ناخالـص ملـی بـه ایـن امـر 

اختصـاص می یابـد.

اهـداف، 4  قانـون   ۱۰ مـاده  حسـب 
وظایف و تشـکیالت وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری مصـوب 83/05/18 
مجلـس شـورای اسـالمی دسـتگاه ها و 
مؤسسـه های آموزش عالی و تحقیقاتی 
مسـتقل  حقوقـی  شـخصیت  دارای 
هسـتند و برابـر ضوابـط و آیین نامه هـای 
اداری،  معامالتـی،  مالـی،  خـاص 

استخدامی و تشکیالتی که به تصویب 
هیئت هـای امنـا و تأییـد وزیـر می رسـد، 
اداره می شـوند. تصویـب ایـن قانـون بـه 
جایـگاه  و  حساسـیت  اهمیـت  دلیـل 
دانشـگاه ها و مؤسسـات علمـی اسـت. 
عـدم توجـه سـایر دسـتگاه ها بـه رعایـت 
از مشـکالت دیگـری  ایـن قانـون  مفـاد 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  کـه  اسـت 
پژوهـش و فنـاوری همـواره بـا آن مواجـه 

هسـتند.

مداخله جدی برخی از نمایندگان 5 
محتـرم مجلـس شـورای اسـالمی 
در عـزل و نصـب رؤسـای دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالـی و سـایر امـور از 
جملـه مسـائل مهّـم دخالـت قـوه مقننه 
در امـور اجرایـی اسـت کـه وزرای علـوم، 
تحقیقات و فناوری در دوره های مختلف 

بـا آن مواجـه بوده انـد.

واحدهـای 6  بی رویـه  گسـترش 
بـه  بـدون توجـه  آمـوزش عالـی 
بخـش  در  الزم  اسـتانداردهای  رعایـت 
دولتـی و غیردولتـی در سـنوات گذشـته 
امـروزه آمـوزش  باعـث شـده اسـت کـه 
عالـی کشـور بـا افت کیفیـت و کم اعتبار 
شـدن مـدارج تحصیلـی مواجـه شـود. 
از  یکـی  مؤسسـات  ایـن  سـاماندهی 
چالش هـای مهّـم ایـن وزارتخانـه اسـت 
کـه بـه دلیـل انتظـارات نابجـای محلـی، 
مداخـالت نماینـدگان محتـرم مجلـس 
شـورای اسـالمی در آن شـهرها و ائمـه 
جماعات و فرمانداران کار دشواری برای 

اسـت. وزارت خانـه  ایـن  مسـئوالن 

سـرمایه گذاری ناچیـز در آموزش 7 
عالـی و تخصیـص کمتـر از 2.5 
کلیـه  در  آن  بـه  کشـور  بودجـه  درصـد 
مراتـب آمـوزش عالـی کشـور تأثیر منفی 
کـه در  را  داشـته و جهش هـای علمـی 
اقتصـاد دانش پایـه متبلـور خواهـد شـد 
متأثـر خواهـد کـرد. این امـر در درازمدت 

تأثیـرات منفـی بسـیاری خواهـد داشـت.

امکانـات 8  و  تـوان  از  اسـتفاده 
دانشـگاه های کشـور در پیشـبرد 
اقتصـاد دانش بنیـان مسـتلزم سـپردن 
مراکـز  بـه  اقتصـاد  اصلـی  بخش هـای 
عـدم  اسـت.  اسـتان  هـر  دانشـگاهی 
ارشـد  مسـئوالن  آشـنایی  و  همـکاری 
اسـتان و عـدم الـزام و التـزام ایشـان در 
استفاده حداکثری از توان دانشگاه های 
منطقه سـبب هدررفـت توانمندی ها در 

ایـن بخـش شـده اسـت.

عالـی 9  آمـوزش  بخـش  انتـزاع 
پزشـکی از دیگـر بخش هـای آن 
در سـال های گذشـته و اصـرار بـر آن در 
ایـن زمـان کـه شـائبه تعـارض منافـع را 
متبادر می سـازد باعث کندی پیشـرفت 
مـوزون کشـور در بخـش  و  همه جانبـه 
آمـوزش عالـی شـده و اقتصاد دانش پایه 
کـه مسـتلزم هماهنگـی ایـن دو بخـش 
اسـت را شـدیداً متأثـر سـاخته اسـت.
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تحقیقـات  علـوم،  وزارت  مجمـوع  در   
و فنـاوری در دولـت یازدهـم و دوازدهـم 
تعامـل  جدیـد،  رویکردهـای  اتخـاذ  بـا 
مثبـت بـا همـه بازیگـران عرصـه آمـوزش 
عالـی و پرهیـز از سیاسـت زدگی، کارنامه 
خوبـی را در حـوزه علـم و فنـاوری کشـور 
از خـود به جـای گذاشـته اسـت. حفـظ و 
تقویـت جایـگاه علمـی کشـور در عرصـه 
بین المللـی تقویـت و توسـعه ارتباطـات 
بین المللی، افزایش پذیرش دانشجویان 
برنامه هـای  کـردن  اجرایـی  خارجـی، 
مهارت افزایـی و افزایـش اشـتغال پذیری 

رصـد  کارشناسـی،  دوره  دانشـجویان 
دانشـگاه ها،  دانش آموختـگان  اشـتغال 
و  فنـاوری  زیرسـاخت های  تقویـت 
و  فنـاور  واحدهـای  توسـعه  از  حمایـت 
و  تقویـت  دانش بنیـان،  شـرکت های 
توسـعه شـبکه های آزمایشگاهی، توجه 
به توسعه فضاهای فیزیکی موردنیاز در 
بخش های آموزشـی، پژوهشـی، فنـاوری 
و رفاهـی و دانشـجویی در دانشـگاه ها، 
مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی و 
فنـاوری، ارتقـای کمـی و کیفـی آمـوزش، 
ابعـاد،  توقـف گسـترش کمـی در همـه 

سـاماندهی مؤسسـات آموزش عالی در 
کلیـه زیرنظام های آمـوزش عالی، اصالح 
واگـذاری  بـا  عالـی  آمـوزش  حکمرانـی 
اختیارات به شـوراهای مدیریت استانی 
آمـوزش عالـی، تقویـت زیرسـاخت-های 
آمـوزش الکترونیکـی، تقویـت و توسـعه 
و  دانشـگاه ها  در  خیریـن  بنیادهـای 
بسـط و توسـعه نهادهـا و تشـکل های 
کانون های فرهنگی و انجمن های علمی 
دانشـجویی از جملـه ایـن اقدامـات مهّم 

اسـت.

نتیجه گیری 
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