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 مقدمه

 
ي، علمهنگي، د فربعااجانبه در تمام هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مستلزم تالش همهدستيابي به آرمان

زم الاص منابع و اختص هاي زماني معينهاي پيشرفت در بازهاقتصادي است. از اين رو تدوين و اجراي برنامه و اجتماعي

لم و ع ةر مقولوي ديگسها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اسالمي است. از براي تحقق اهداف اين برنامه

حقق تين ترتيب اهاي مختلف است. به كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه پيشرفتهاي ختترين زيرسافناوري از مهم

ها و تر ميان مليشرو دهاي متعالي انقالب اسالمي ايران نظير احياي تمدن عظيم اسالمي، حضور سازنده، فعال و پآرمان

راي سه ي كه دابه در علم است؛ علمجانپيشرفتي همه گروكسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در 

 عدالت، معنويت و عقالنيت است. ةشاخص

 ار در سطحقسيم كتاست كه در آن نحوة طي مسير، منابع و امکانات الزم،  ينيازمند ترسيم نقشة راه هدفتحقق اين 

داز و راهبردهاي انچشم الزم است شفاف و دقيق مشخص شده باشد. به اين ترتيببه طور مسير اين ملي و الزامات طي 

اين  رسيمز اين رو، در تشود. ا دوينت ،سالة توسعة كشورهاي پنجنظير برنامه تركالن و عملياتي سطوحعلم و فناوري در 

توجه به اهداف و  شدهجگيري از ارزشهاي بنيادين استخراو بهره اسناد باالدستيگيري از با الهام تا ،شده شكوش هنقش

. در اين چشمشود بيينهجري شمسي ت 1404انداز علم و فناوري در افق ي اسالمي ايران، چشمراهبردي نظام جمهور

 ايراني براي -سالمينوين ا با اتکال به قدرت اليزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدنجمهوري اسالمي ايران »انداز، 

-ربيتت، سالم و هاي صالح، فرهيختهاز انسان برخورداركشوري بخشي در جهان، پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام

و نوآوري و  م، فناوريعل ةسعهاي جهان؛ توانا در توليد و توشده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمنداني در تراز برترين

 ود.بخواهد  «به كارگيري دستاوردهاي آن و پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان

نات و ف بر امکااشرا ظم انقالب اسالمي با دركي هوشمندانه از ظرفيت كشور در ايفاي اين نقش خطير و نيز بارهبر مع

ملياتي، عهاي يريزعلم و فناوري و برنامه گذاري دقيق در زمينةخواستار هدف ،استعدادهاي عظيم موجود در كشور

رداري از بن بهره. ايشان در تأكيدات مکرر خود بهترياندبندي شده و يکپارچه در سطوح مختلف اين عرصه شدهزمان

 ةالب نقشقا در منابع كشور را براي طي حركتي منظم و پيوسته از وضعيت موجود به جايگاه علمي آرماني ر ةمجموع

-نبش نرمجضامين له با ممعظم ةاند. اين تأكيدات در كنار رهنمودهاي سالهاي گذشتجامع علمي كشور مطالبه نموده

 وجب گرديدشور مفزاري و نهضت توليد علم و نيز انتظار جدي ايشان براي اهتمام و جديت در مسير پيشرفت علمي كا

 د.جامع علمي كشور به طور ويژه در دستور كار شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گير ةكه تدوين نقش

 ،و راهبردها تهااز مباني، اهداف، سياساي جامع، هماهنگ و پويا مجموعهجامع علمي كشور  ةبر اساس تعريف، نقش

ستيابي به اهداف چشمنگر براي دهاي اسالمي و آيندهفناوري مبتني بر ارزش و ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم

ا و نمونههه و نظريهدر اين سند  تالش شده به مباني ارزشي و بومي كشور، تجربيات گذشت ساله كشور است.انداز بيست

 علمي و تجارب عملي تکيه شود. در اين خصوص توجه به نکات زير ضروري است: هاي



 
4 

 

 قانون  و ريمقام معظم رهب ،كبير انقالب اسالمي)ره(رهنمودهاي رهبر در چارچوب  جامع علمي كشور نقشه

لمي يين ساحت عتوانايي تبرساني،  روزبيني سازوكارهاي الزم ببا پيشو  دهوب اساسي جمهوري اسالمي ايران

 باشد.ارا ميد ايراني پيشرفت را -الگوي اسالمي

 ؛حقيقات و فناوريتهاي متعدد كارشناسي در وزارت علوم، ريزي، فعاليت، و تالش كميتهاين نقشه حاصل برنامه 

هشهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ انجام پژو و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

ة علم و ان عرصز پژوهشهاي موجود و مشاركت جمع زيادي از صاحبنظران و انديشمندگوناگون؛ بهره گرفتن ا

، استادان و اندركاران سياستگذاري و مديريت كالن نظام علمي كشور، مديرانفناوري كشور اعم از دست

 صاحبنظران ها و انجمنهاي علمي، كارشناسان آموزش و پرورش،ها، پژوهشگاها، قطبپژوهشگران دانشگاه

بوده، كه از همة  هاي اجرايي كشورها و بخشحوزة علميه قم، و مديران و مسؤوالن علم و فناوري از دستگاه

 شود.آنان قدرداني و تشکر مي

 الب قشوند در صاحبنظران كه پشتوانة علمي و پژوهشي اين نقشه محسوب مي ها و آرايمجموعة پژوهش

يج به تدر برداريجامع علمي كشور تنظيم و براي بهره تحت عنوان اسناد پشتيبان نقشهمجلدات متعدد 

 گيرد.توسط دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي در دسترس عموم قرار مي

راي كامل راي اجبالزم است كليه دستگاهها اجرايي و نهادها نهايت تالش خود را با ابالغ نقشة جامع علمي كشور 

م ل اهداف نظاالزم براي تحقق كام بستر زمينه وبا اجراي اين نقشه يد است كه امبکار گيرند. ها و اقدامات آن برنامه

 ءاهلل.شاحق مقام معظم رهبري از جامعة علمي فراهم شود، انمقدس جمهوري اسالمي ايران و انتظارات به

 

 نژادمحمود احمدی

 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی 
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 :اول فصل

 کشور علمی جامع نقشه بنیادین ارزشهای. 1-1

 كشور علمي امعج نقشة پشتيبان اسناد عةمجمو در كه نظري مباني يةپا بر كشور فناوري و علم نظام ارزشي مباني

 نظام، گيريهايجهت ةكنند مشخص و بوده كشور علمي حركت بر حاكم روح ةمثاب به و است استوار شده، ارائه

 :از عبارتند ارزشها ينا مهمترين. است فناوري و پژوهش پرورش، آموزش، هايرصهع در نبايدها و بايد و هااولويت

 فناوري؛ و علم ابعاد ةكلي در اسالم توحيدي بينيجهان حاكميت .1

 فناوري؛ و علم ةگرايانآخرت هدفمندي و هدايتگر علم .2

 و فناوري، و معل حوزه در مستضعفين خصوص به همگان دستيابي و استعدادها پرورش محوري،عدالت .3

 علم؛ در پذيريخطر و نوآوري خالقيت، تقويت

 وي؛ آزادگي و طلبعلم عقلگرا، جو،حقيقت فطرت بر تکيه با انسان كرامت .4

 ؛(احسن جدال) افکار تضارب و آرا تبادل و آزادانديشي .5

 هب اخالقي و حقوقي احترام ضرورت و علم ذاتي ارزشمندي عالم، و علم تکريم عقالنيت، اصل به توجه .6

 ارزشي ظامن چارچوب در آنها از گيريبهره و بشري علمي ودستاوردهاي علمي؛ فکري آفرينشهاي

 اسالم؛

 معنوي، المتس و زيست محيط با هماهنگ و آفرينثروت توانمندساز، آفرين، كمال فناوري و علم .7

 جامعه؛ آحاد اجتماعي و رواني جسمي،

 اسالمي؛ بينيجهان چارچوب در انساني علوم راحيط و بازبيني در بخصوص علمي بنيادين تحول ايجاد .8

 ؛جهان در فناوري و علم ةتوسع فرآيندهاي و جهاني محيط با بخشالهام و فعال تعامل .9

 و مشاركت و تعاون ةروحي تقويت گروهي، و فردي منافع بر عمومي مصالح تقدم محوري،اخالق .10

 .آن با مرتبط نهادهاي و علمي ةجامع آحاد پذيريمسئوليت
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ینوآور و فناوری علم، نظام الگوی یاصل یهایژگیو. 1-2  

 نينو تمدن دجايا و فرهنگ احياي دنبال به كه ايراني جامعه ويژة ينوآور و فناوري علم، نظام مناسب الگوي

 : باشد داشته را زير ياصل هايويژگي بايد است ايراني ـ اسالمي

 نبودن يكاف و ظامن بلندمدت اولويتهاي و آرمانها اهداف، هب توجه با: تقاضامحوری و محوریعرضه ترکیب. 1

. شود اختصاصي حمايت بايد داراولويت يهاحوزه برخي از مذكور، موارد از صنعتي و اقتصادي بخشهاي هايتقاضا

 يسو از. است هجامع يآرمانها و اهداف يمبنا بر دانش عرضة و ديتول به معطوف فناوري و علم نظام از وجه اين

 و دانش كردنيتجار جهينت در و فراملي و ملي اقتصادي و صنعتي ،ياسيس ،يفرهنگ نظامهاي تقاضاي افزايش گريد

 يفناور و علم نظام رايب مناسب الگوي بنابراين،. دارد كشور داريپا و جانبه همه شرفتيپ در ايويژه اهميت فناوري،

 .است يمحورتقاضا و يمحورعرضه يالگوها از تركيبي نهيزم نيا در ايراني جامعة

 نيازها، به توجه نظر از ايراني جامعة فناوري و علم نظام :مداریدرون و مداریبرون کردیرو دو اجتماع. 2

 در روپيش فرصتهاي هب توجه با گريد يسو از. است مداردرون كشور، نسبي مزيتهاي و بومي ظرفيتهاي و قابليتها

 نيا در نابراينب و داشته كشورها ريسا و اسالم جهان با فعال يفناور و يعلم مشاركت ،ياسالم يكشورها و جهان

 .است مداربرون نهيزم

 داريپا و جانبههمه شرفتيپ عامل توأمان، عمل و علم كه آنجا از: مهارت و پژوهش ت،یترب با آموزش قیتلف. 3

. يابد تحول يتلفيق الگويي جهت در عتسر به فناوري و علم يفعل نظام بر حاكم تفکيکي الگوي بايد است، كشور

 الگوي نتيجه در و دابي ادامه آموزشي هايدوره تمام در و آغاز ابتدايي آموزش از بايد قيتلف نيا منظور بدين

 و مهارتها پرورش سانها،ان تيترب همراه به دانش يادگيري بر مبتني الگوي به را خود جاي يفعل مدارحافظه آموزشي

 .شد خواهد تقويت يمحورپژوهش کرديرو نيز عالي آموزش نظام در. ددا خواهد پژوهش
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:دوم فصل  

 فناوری و علم مطلوب وضع

 كه  تهديدها و فرصتها ضعف، قوت، نقاط تحليل و فناوري و علم موجود وضع مبناي بر فناوري و علم مطلوب وضع

 .ستا گرديده تدوين است آمده علمي جامع نقشه پشتيبان اسناد مجموعه در

 شمسی هجری1404 افق در ایران اسالمی جمهوری فناوری و علم اندازچشم 2-1

 احياي با و ياله اليزال قدرت به اتکال با فناوري، و علم در شمسي هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري

 كشوري جهان، در بخشي الهام و عدالت گسترش ملي، پيشرفت براي ايراني -اسالمي نوين تمدن برپايي و فرهنگ

 :است

 طراز در شمندانيدان با و انقالب و اسالم مکتب در شده تربيت و سالم فرهيخته، صالح، انسانهاي از برخوردار 

 جهان برترينهاي

 آن دستاوردهاي كارگيريبه و نوآوري و فناوري علم، توسعة و توليد در توانا 

 جهان رد علمي مرجعيت با فناوري و دانش مرزهاي در پيشتاز 

 کشور فناوری و علم نظام کالن اهداف 2-2 

 جهان؛ در بخشي الهام و علمي برجستة جايگاه احراز و اسالم جهان در فناوري و علم اول جايگاه به دستيابي .1

 مرجعيت احراز رايب نخبه و فرهيخته شايسته، انسانهاي از برخوردار و محور عدالت بنيان، دانش جامعة استقرار .2

 جهان؛ در علمي

 آحاد در تخالقي روحية و آزادانديشي اخالق، تقويت با همراه تخصصي و عمومي آموزشهاي گسترش و تعميق .3

 جوان؛ نسل ويژهبه جامعه،

 و رانتشا و كشور؛ نسبي مزيتهاي و نيازها اولويتها، با متناسب نافع، و نوين فناوريهاي و علوم توسعة به دستيابي .4

 خدماتي؛ و صنعتي آموزشي، مختلف نهادهاي رد آنها كارگيريبه

 ناخالص يدتول درصد 50 از بيش به داخلي فناوري و دانش بر مبتني خدمات و محصوالت توليد سهم افزايش .5

 كشور؛ داخلي

 علمي؛ الملليبين زبانهاي بين در فارسي زبان جايگاه ارتقاي .6
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 تمدن و نگفره در ايران تاريخي و محوري موقعيت ياياح و اسالم جهان در فناوري و علم ارتقاي به كمک .7

 اسالمي؛

 .المللي بين  علمي معتبر مراكز با فناوري و علمي همکاريهاي گسترش. 8

 

 کشور نوآوری و فناوری علم، نظام بخشی اهداف. 2-3

 دانش عمومي افراد جامعه و حذف بي سوادي؛ مناسبسطح  به دستيابي. 1 

 ي؛الت آموزش عموم. پوشش كامل دورة تحصي2

 آموزان در:هدايت كننده دانش مناسب ينظام آموزش از برخوردار. 3

 . كسب فضايل، شناخت مسئوليتها، و وظايف در برابر خدا، خود، جامعه، و خلقت؛3-1

 ي؛قدرت تفکر و خردورز يت. جهت تقو3-2

 . كسب آمادگي براي ورود به زندگي مستقل و تشکيل خانواده؛3-3

 مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعي؛ . حضور3-4

 شغلي و آيندة شغلي براي برآوردن نيازهاي جامعه؛ هاياستعداد جهت. 3-5

 ؛استعدادهاي علمي براي ورود به دورة تخصصي جهت. 3-6

ويي به ي پاسخگسطح دانش و مهارت نيروي كار كشور متناسب با استانداردهاي جهاني و در راستا به دستيابي. 4

 المللي؛جامعه و بازار كار داخلي و بين نيازهاي

 هاي دنيا؛بندي دانشگاههاي جهان اسالم و احراز جايگاه شاخص در بين دانشگاه. كسب رتبة نخست در رتبه5

بندي نسبت مطلوب تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي به كل دانشجويان متناسب با سطح به دستيابي. 6

 دانشگاهها و نيازهاي كشور؛

 اسالمي و نيازهاي بومي؛ يسطح مطلوب توليد علم در علوم انساني بر اساس مبان به دستيابي. 7

 جايگاه كشور در: تثبيت. 8
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 منطقه؛ در محوري نقش به دستيابي منظور به گاز و نفت حوزه هايفناوري و علوم

 اسالم؛ جهان در فناوري و علمي اول جايگاه كسب منظور به اطالعات فناوري

 مربوطه؛ جهاني بازار از درصد 3 كسب منظوربه زيستي فناوري

 مربوطه؛ جهاني بازار از درصد 2 كسب منظوربه ميکرو و نانو فناوريهاي

ري اعزام يابي به فناوگداخت و دست يبه دانش انرژ يابياي، دست. كسب دانش طراحي و ساخت نيروگاههاي هسته9

ن اسالم و مشاركت جها با(، GEO) آهنگ زمين مدارهواره به انسان به فضا و دانش طراحي، ساخت و پرتاب ما

 المللي.همکاريهاي بين

 

 2شاخص های کالن علم و فناوری کشور 1. کمیتهای مطلوب اهم22-4

 

 

1 

 

سرمایة 

 3انسانی

 1404مطلوب در سال  شاخص

درصد پوشش 

 تحصيلي كشور

 درصد 100ک به نزدي (ميزان واقعي دورة آموزش عمومي)ابتدايي و راهنمايي

 درصد 95 ميزان واقعي دورة متوسطه

 درصد 60 سال كشور( 24تا  18مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالي )از جمعيت 

 درصد 30 از كل دانشجويان  سهم دانشجويان تحصيالت تکميلي

 در صد 5/3 سهم دانشجويانِ دكتري از كل دانشجويان

 نفر1.200.000 دانشگاهي )ساليانه( تعداد فارغ التّحصيالن

 ـ وقتتعداد پژوهشگر تمام

درصد پژوهشگران 

 تمام وقت

 درصد 10 دولت

 درصد 50 هاي علميه و حوزه و پژوهشي آموزش عاليسات سمؤ

و نهادهاي عمومي  يصنعت -جاريت -بنگاههاي اقتصادي

 و غير انتفاعي

 درصد 40

 نفر 2.000 تمام وقت در يک ميليون نفر جمعيت تعداد اعضاي هيئت علمي 

 - نسبت متخصصان ايراني مقيم خارج به كل متخصصان كشور

                                                           
 موجود است.کشور  اسناد پشتيبان نقشه جامع علميمجموعه شاخصهای تفصیلی علم و فناوری در  . 1
 مراجعه شود. 3بند  2-5بخش  5مشخص نشده است به فصل  1404در ارتباط با شاخصهای کیفی و یا شاخص هایی که کمیت مطلوب آنها در افق  . 2
لبته در حوزه علوم انسانی . اخواهد شدتصویب کشور توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع به نیاز واقعی  باتوجههای مختلف  حوزهکمیتهای مرتبط با سرمایه انسانی در  توزیع. 3

 خواهد شد. پیشنهاد شورای تخصصی تحول علوم انسانی کمیتهای مطلوب توسط
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2 

 

 

 اخالق

 و

 ایمان

 

 ـ محيطهاي علمي ميزان نفوذ فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در

 - ميزان پايبندي به اعتقادات و باورهاي اسالمي

 - هاي علميدر محيطميزان التزام افراد به احکام اسالمي 

 ـ ايميزان رعايت اخالق حرفه

 ـ ميزان اعتماد به توان خودي در توسعه كشور

 ـ ميزان پايبندي به قانون

  يميزان پايبندي به انقالب اسالمي، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساس

  

 

 

 

 

3 
انتشارات 

 علمی

 800 ( PPPتعداد مقاالت در هر ميليون نفر از جمعيت )

 15 (CPP)  ميزان استنادات در واحد انتشارات

سازي شده در ي به مقاالت نمايهوالتّحصيالن دانشگاهي و حوز نسبتِ فارغ

 الملليهاي بيننمايه

10 

 40/0 المللي به هيئت علمي سازي شده در سطح بيننسبتِ مقاالت نمايه

 ت كامل همايشهاي معتبر علميتعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاال

 داخلي و خارجي به تفکيک

- 

بين  ههايشده در پايگاتعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي در مجالت نمايه

 المللي معتبر 

- 

كز شده و انتشاريافته توسط دانشگاهها، مراتعداد كتب علمي تخصصي تأليف

 تحقيقاتي و ناشران معتبر علمي 

- 

نشريه با فاكتور تأثير  160 المللي معتبرشريات با نماية بينشمار ن

 3باالتر از 

4 

 فناوری

 و 

 نوآوری 

تعداد اختراعات و 

رسيده ثبتاكتشافات به

به تفکيک ملي و بين 

 المللي

1مليمعتبر  
 50.000 

 10.000 معتبر بين المللي

 1500پايگاههاي ده در اختراعات ثبت ش به التّحصيالن دانشگاهينسبتِ فارغ

                                                           
 ( نهاد متولی اعتبار سنجی اختراعات و اکتشافات را معرفی خواهد نمود.5-1بر اساس بند )ب( بخش ) ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور  1
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  معتبر بين المللي

 15/0 يعلم به هيئت پايگاههاي معتبر بين المللينسبتِ اختراعات ثبت شده در 

 -   شاخص نوآوري

 -   شاخص دستيابي فناوري

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

 - بنيانتعداد شركتهاي دانش

 کار گروهی 5

 - تعداد مقاالت علمي با بيش از يک نويسنده

 - تعداد ثبت اختراعات با بيش از يک نام

 تعداد طرحهاي تحقيقاتي با بيش از يک مجري

 

 

- 

6 

 گذاری سرمایه

 و 

 تامین مالی

هاي آموزش و هزينه سهم

تحقيقات از توليد 

 ناخالص داخلي

 درصد 7 آموزش

 درصد 4 تحقيقات

 درصد 50 هاي تحقيقاتسهم بخش غيردولتي در تأمين هزينه

 ه كلكرد اعتبارات تحقيقاتي در اولويتهاي علم و فناوري بنسبت هزينه

 اعتبارات تحقيقاتي كشور

- 

 

 - يشگاهحجم قراردادهاي مشاوره و پژوهشي صنعت با مراكز تحقيقاتي و دان

 - هاي بخش صنعتزينههكرد تحقيق و توسعه از كل هزينهسهم 

 در مؤسسات آموزش عالي وصنعت و توسعه  تحقيقكرد هزينهسهم 

 هاي بخش صنعتپژوهشي از كل هزينه

- 
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 مشارکت

 المللیبین

 - تعداد مقاالت مشترك با كشورهاي ديگر

 - المللي مشاركتيهاي بينتعداد پژوهش

 - ي نخستين بار در دنياهاي علمي جديدالتأسيس كشور براتعداد حوزه

 - الملليتعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مديريت مجامع بين

 هاي علمي و راهبري همايشهايتعداد سخنرانان مدعو و اعضاي كميته

 الملليمعتبر بين

- 

 2250 تعداد مقاالت بسيار پر استناد

 دانشگاه 5حداقل درصد  10دي جهاني جزء بنتعداد دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه در رتبه
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 بهترين مراكز هستند

 - ديگر كشورها  و متخصصانميزان جذب دانشجويان 

 

 

8 
آمایش 

 آموزشی

 - ها و تناسب آن با نيازهاي مناطق مختلف كشورتوزيع رشته

 - ها امکان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاه

 هاي مناطق مختلف ت تکميلي براي استعدادامکان دسترسي به تحصيال

 

 

 

- 

 

 اثربخشی 9

 درصد4 وريدرصد رشد ساليانة سرانة توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فنا

 - درصد كاهش ميزان بيکاري به دليل توسعة علم وفناوري

 - ميزان رشد شاخص توسعة انساني

وليد فناوري داخلي از ت توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و سهم

 ناخالص داخلي كشور

 درصد 50بيش از 

ه شور باز كلّ صادرات غيرنفتي ك فناوريهاي باالمبتني بر  سهم صادراتِ

 درصد

 ـ

 - صدور خدمات فني و مهندسي

زش كل ار از سهم ارزش افزودة توليدي صنايع با فناوري باال و متوسط

 توليدي كشور افزوده

 درصد 50

ه گيري امور مربوط بميزان مشاركت دانشمندان و محققان كشور در تصميم

 علم و فناوري
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:سوم فصل  

 کشور یعلم و فناور یاولویت ها 

 اولویتها از پشتیبانی رویکرد و بندیاولویت اهداف. 3-1

 

 حوري،منياز وري،محمزيت رويکردهاي تركيب حاصل حاضر سند در كشور فناوري و علم اولويتهاي استخراج

 علوم موجود وضع به ستهب آنها از پشتيباني نوع اولويتها، تحقق منظوربه و اساس اين بر. است نگريآينده و مرزشکنانه

فکري،  هاييپشتيبان از وسيعي طيف در نظر مورد كيفي ارتقاي و تحول و كمي توسعة نوع و مرتبط فناوريهاي و

ري لم و فناوعتهاي ديريتي متغير خواهد بود. برخي رويکردهاي پشتيباني از اولويمالي، قانوني، منابع انساني و م

 عبارتند از: 

 متمركز؛ مالي سهيالتت و رديفها و ساليانه هايبودجه و سالهپنج هايبرنامه طريق از گذاريهاسرمايه هدايت -

 دار؛يتاولو هايحوزه در نياز مورد متخصص و نخبه نيروهاي جذب و تأمين براي آموزش نظام هدايت -

 رشد براي اصخ تشويقي ضوابط و سياستها تصويب و تدوين تنظيم، و فرايندها و ساختارها جاديا و اصالح -

 دار؛اولويت هايحوزه در)ميانبُر(  سريع

 

 کشور فناوری و علم اولویتهای. 3-2

اوت شکل و ميزان تف بندي،دسته وعن اين از منظور. اندشده تبيين ج و ب الف، سطح سه در بيترت بهاولويتها  

د و نان از رشاطمي تخصيص منابع اعم از مالي و انساني و توجه ويژة مديران و مسؤوالن است، به اين معنا كه حصول

گر ر برخي ديدست و شکوفايي در برخي از اولويتها نيازمند توجه، هدايت و پشتيباني در سطوح كالن مديريتي كشور ا

 .شد خواهد حاصل منابع غيرمتمركز تخصيص و مياني هايمديريت يبانيشتپرشد و توسعه با 

 

 اولویتهای الف 

 –و ميکرو  نانو يهايفناور – 2ياهسته يفناور -و ارتباطات  اطالعات يفناور - هوافضا يفناور :1یدر فناور  

3يطيمح ستيز يهايفناور – يستيز يفناور - گاز و نفت يهايفناور
 ؛يفرهنگ و نرم يهايفناور  –

                                                           
 قرار مي گيرند. همان سطح ار اولويتهاها در فناوريهر دسته از علوم مورد نياز  1
 شکافت و گداخت. از جمله 2
 مبارزه با خشکسالي و شوري.  -بيابان زدايي   -مديريت پسماند  -و هوا  خاك، كاهش آلودگي آب -مديريت و فناوري آب، خاك و هوا  از جمله 3
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 ليو تبد افتيباز - ييدارو اناهيگ - يمولکول يپزشک و ياديبن يسلولها - چگال ةماد :کاربردی و پایه علوم در

 ؛يكدگذار و يرمزنگار - ريپذ دينو و تجد يهايانرژ - يانرژ

تصاد، جامعهقا -فقه تخصصي   - يالمكالم اس -مطالعات قرآن و حديث  :اسالمی معارف و انسانی علوم در   

 متکي مضاف هايهفلسف -ياسالم يمبان بر يمبتن تيريمدو  تربيتي علوم ،يشناسروانحقوق،  ،ياسيسعلوم ،يشناس

 علم، تيريمد و ياستگذاريس - ياسالم ياحرفه و يكاربرد اخالق - امامت و تيوال فلسفه - اسالمي حکمت بر

 علم؛ انزب عنوان به يفارس ادب و زبان - فرهنگ و يفناور

 ارب يدارا يهايماريب بر ديتأك با سالمت يارتقا و يريشگيپ دانش -و اقتصاد سالمت  ياستگذاريس :سالمت در  

  ؛يبوم هيتغذ يلگوهاااستفاده از  - ياسالم يهاآموزه با منطبق سالم يزندگ وةيش يالگوها - يبوم معضالت و باال

 داقتصا  - مقدس دفاع و سالميا انقالب با مرتبط هنرهاي - ايراني اسالمي هنرهاي - هنر فلسفه و حکمت: درهنر  

 مياسال يشهرساز و معماري - يوتريكامپ يهايباز و شنيميان بر ديكأت با يمجاز يهارسانه - نمايس و لميف - هنر

 .اسالمي ايراني يهنر يطراح - يسينو داستان و شعر ات،يادب - رانيا يبوم و يسنت يقيموس - ايراني

 

 ب اولویتهای 

مين - کيوباترو  ونياتوماس - کيمکاترون - ييايميش يسگرهاح -حسگرها ستيز - کيفوتون - زريل :یفناور در

 - يمعدن مواد تخراجاس و اكتشاف - کيژنت ريذخا يايو اح حفظ - مرهايپل - بيمواد نوترك - يسازيكشت - رساناها

 رعامل؛يغ پدافند - ليو س زلزلهو مقابله با  ينيبشيپ

 راتذ و باال يها يانرژ کيزيف - کيتاپ - کيانفورمات ويب - يستيز يمنيا - کيزيژئوف: کاربردی و پایه علوم در

 - کيژنت علوم – شتابگرها و ياتم کيزيف - يشناس هانيك و نجوم - يكوانتوم اطالعات پردازش و محاسبات - ياديبن

 ؛يتوپولوژ - يفاز يهاتمسيس و نرم محاسبات  - يرفتار و يشناخت علوم

 - فلسفه - ياسالم عرفان - تهيأال -آن  يارشتهنيو مطالعات ب ياخالق اسالم :یاسالم معارف و انسانی علوم در

 خانواده و زنان مطالعات  -يالماس انقالب و رانيااسالم،  خيتار - يافزائو مهارت ينيكارآفر - يانتقاد يشناس غرب

  ؛ياسيس جغرافياي -( يرانيو ا ياسالم خيتار کرديرو)با  علم خيتار - ياسالم يمبان بر يمبتن

  - يپزشک زاتيتجه - يسنت طب - سالمت دانش و اطالعات مديريت - بينوترك و ديجد يداروها :سالمت در 

 ؛ياهيتغذ يفناور - کيولوژيب يهافرآورده - يدرمان ژن - يمولکول و يسلول

 - يدست عيصنا و يسنت يهنرها -هنرهاي طالعات تطبيقي حوزهم -مدرن  انتقادي هنر مطالعاتهنر:  در 

 .يبر نگاه اسالم ديعلوم با تاك يهاهنر و شاخه يارشته انيمباحث م - يشينما يهنرها - يسيخوشنو
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 ج اولویتهای

 - دريايي ايهسازه - مغناطيسي مواد - فلزي آلياژهاي - پزشکي مهندسي - كاتاليستها - اپتوالکترونيک :فناوری در

  برداريبهره و احيا - مقاوم و بکس ساختماني مصالح - شهرسازي و ترافيک - نقل و حمل ايمني - ريلي نقل و حمل

 بومي؛ هايفناوري - جنگلها و مراتع

 - همساز و تابعي ليزآنا - تركيبياتي و گسسته رياضيات - غيرخطي رياضيات و جبر :کاربردی و پایه علوم در

 سيستمهاي فيزيک - بيوفيزيک - سماپال  - رياضي زيست - سازي بهينه و كنترل - احتمال و ديناميکي هاي ستمسي

 و استحصال و فرآوري - مهندسي شناسي زمين و تکتونيک - سيليکوني مواد – سبز شيمي - بيوشيمي - پيچيده

 تنشهاي - دريايي علوم و اسيشناقيانوس - اقليمي تغييرات - محيطي زيست مخاطرات - معدني و آلي مواد تلخيص

منطقه كشت الگوي سازي هينهب - زيستي تنوع از برداريبهره با مناسب هايگونه و ارقام توليد - غيرزيستي و زيستي

 زيستي؛ شناسي جامعه - اي

 غذايي؛ منيتا - غذايي نيايم - عتيادا انواع با مقابله - باليني علوم با پايه علوم بين ايرشته ميان علوم : سالمت در
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 راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوری در کشور :چهارم فصل

 راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور  4-1

 تربيت و تعليم نظام سازيهماهنگ و فناوري و علم نهادهاي و ساختارها به  بخشيدنانسجام و اصالح :1 کالن راهبرد

 نكال ريزيبرنامه و سياستگذاري مراحل در

 علم مولد و شکوفا مساعد، فضاي ايجاد و جامعه اصلي هايگفتمان از يکي به آن تبديل و علم به توجه :2 کالن راهبرد

  سياسي و اجتماعي فرهنگي، هايمؤلفه بکارگيري و  تعميق و توسعه طريق از اسالمي هايآموزه مبناي بر فناوري و

  اقتصاد در نوآوري و فناوري علم، چرخة مؤثرتر نقش ايفاي :3 کالن راهبرد

 -ايراني الگوهاي اساس بر دانش و اخالق  بر معهجا مديريت ابتناي و دانش مديريت كردن نهادينه :4 کالن راهبرد

 امنيتي -دفاعي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي اقتصادي، علمي، نهادهاي در اسالمي

 و  آموزشي نهادهاي شدن اسالمي فرايندهاي در تسريع و علم به اسالمي نگرش كردن نهادينه :5کالن راهبرد

 پژوهشي

 مباني با انطباق منظوربه عالي آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربيت و  تعليم نظام  نوسازي و تحول  :6کالن راهبرد

 نقشه كالن اهداف تحقق و  اسالمي تربيت و تعليم

 اقتضائات و واقعي نيازهاي رفع و مشکالت حل سمت به نوآوري و فناوري ،پژوهش آموزش، دهيجهت :7کالن راهبرد

 علمي مرجعيت تحقق براي دانش مرزهاي در نوآوري و سرزمين آمايش به توجه با كشور

 و نوآور الق،خ خودباور، كارآفرين، متقي، انسانهاي پرورش بر تأكيد با انساني سرماية توانمندسازي و تربيت  :8 کالن راهبرد

 جامعه نيازهاي و اسالمي ارزشهاي با متناسب  نوآوري و فناوري علم، توليد در توانا

  اسالم جهان  و منطقه كشورهاي ويژهبه ديگر كشورهاي با فناوري و علمي اثرگذار و فعال تعامل   :9 کالن راهبرد

  اسالمي معارف بر مبتني هنر و انساني علوم در كيفي و كمّي ارتقاي و تحول  :10 کالن راهبرد

 سالمت و پزشکي علوم  حوزة در نوآوري و فناوري علم، چرخة مؤثرتر آفرينينقش  :11 کالن راهبرد

  مهندسي و فني حوزة در نوآوري و ريفناو علم، چرخة مؤثرتر آفرينينقش  :12 کالن راهبرد

 پايه علوم حوزة در پژوهش و آموزش تقويت و تعميق ،توسعه  :13 کالن راهبرد
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 :کشور در فناوری و علم توسعة کالن هایراهبردراهبردها و اقدامات ملی متناسب با  4-2

 

:1 کالن راهبرد  

 تربیت و تعلیم نظام سازیهماهنگ و فناوری و علم نهادهای و ساختارها به  بخشیدنانسجام و اصالح    

 نکال ریزیبرنامه و سیاستگذاری مراحل در

 :ملی راهبردهای

 و علم امعج نقشه كردن يياجرا در كشور مختلف بخشهاي در افزاييهم و هماهنگي يارتقا و سياستگذاري .1

 فناوري؛

 كالن سياستهاي با ،توسعه لهساپنج هايبرنامه ويژهبه كشور، اقتصادي و صنعتي توسعة سياستهاي همسوكردن .2

  كشور؛ در فناوري و علم توسعة

 ؛ فناوري و علم حوزة با مرتبط نهادهاي مالکيت و مديريت حدود تعيين .3

 فناوري؛ و علم هايحوزه در فکري مالکيت نظام ساماندهي .4

 كشور؛ ناوريف و علم نظام مقررات و قوانين كردن روزآمد و سازيساده سازي،يکپارچه اصالح، بازنگري، .5

 علم حوزه در بومي هاي استاندارد تعيين و ملي نوآوري و فناوري علم، ارزيابي و نظارت ساختارهاي و فرآيندها اصالح .6

 كشور؛ اجتماعي و اقتصادي نيازهاي چارچوب در فناوري و

  فناوري؛ و علم توسعه مالي تأمين نظام ساماندهي .7

 نهادينه و اجتماعي ـ اقتصادي هايواحد ادارة براي فني و علمي دانش بر مبتني ايحرفه نظامهاي سازماندهي .8

  ؛نوآوري و فناوري علم، نظام در كارآفريني و محوريپژوهش گرايي،مهارت فرهنگ كردن

 ايحرفه و مهارتي آموزش عمومي، رسمي آموزش دورة بين در ريزيبرنامه و سياستگذاري در هماهنگي ايجاد .9

  ؛تربيت و تعليم هايفعاليت فرايند تداوم منظور به عالي آموزش و

 ساماندهي بمنظور رهنگيف انقالب شورايعالي و علميه هايحوزه شورايعالي مشترك ريزيبرنامه و سياستگذاري .10

 اسالمي؛ هايآموزه پرتو در علم توسعه و توليد در دانشگاه و حوزه تعامل ارتقاي و

 كشور؛ در رسمي غير و رسمي تربيت و تعليم نظام ميان مرزهاي كاهش و هماهنگي ايجاد .11

 

 : ملی اقدامات

 هايبرنامه ابالغ و تصويب علمي، جامع نقشه كردن اجرايي اجرايي، سياستگذاري براي الزم سازوكار طراحي .1

 1(1)مربوطه؛ هايارزيابي و نظارت و ملي

 و علم رخهچ با مرتبط نهادهاي تکميل و فناوري و علم در ذيربط نهادهاي بين بخشي انسجام و هماهنگي .2

 (1)فناوري؛

                                                           
 طه است.شماره انتهاي هر اقدام ملي مشخص كننده شماره راهبرد ملي مربو 1
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 ابعاد تتقوي با همزمان دولت گريتصدي كاهش و فناوري و علم نظام در غيردولتي بخش توانمندسازي .3

 (3)آن؛ نظارتي

 (3)فناوري؛ و علم نهادهاي و مؤسسات از پشتيباني و توسعه در خيريه و وقف سهم افزايش .4

 (4)مجريه؛ ةقو در فناوري و علم ةحوز در فکري مالکيت سنجي اعتبار و ثبت .5

 (4و3)قضائيه؛ ةقو در هادادخواهي و شکايات به رسيدگي براي فناوري و علم تخصصي دادرسي نهاد ايجاد .6

 (4)دار؛اولويت هايحوزه در( اثباتي) امتحاني اختراع ثبت نظام ايجاد .7

 پيگيري و تنظيم خصوصي دفاتر جمله از اكتشاف و اختراع ثبت پشتيبان نظام تکميل و ترميم اصالح، .8

 ( 4)ي؛فناور رساني اطالع مراكز و اكتشاف و اختراع تحليل خصوصي دفاتر  اكتشاف، و اختراع ثبت حقوقي

 ثبت ها،نامهنپايا و علمي كتب علمي، مقاالت عرصه در فکري مالکيت مقررات و قوانين ساماندهي و تقويت .9

 (4)تخصصي و فني افزارهاينرم و اختراعات

 خدمات ارايه و لتدو براي نظارت و ريزيبرنامه وظايف حفظ با فناوري و علم استاندارد نظام ساماندهي .10

 مشاركت با دجدي استانداردهاي تدوين و استانداردها كردنبومي و دولتيغير بخش مشاركت با آزمايشگاهي

 (6)بنيان؛ دانش و مدني علمي، نهادهاي

 هادهاين كيفيت تضمين و يبندرتبه جامع هاينظام استقرار و ارزيابي و نظارت براي كارآمد نظام طراحي .11

 (6)تقاضا؛ و عرضه بازار رونق و سازيشفاف و متقاضيان حقوق حفظ بر تأكيد با نوآوري و فناوري علمي،

 رعايت و ارزشها حفظ با پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات مالي تأمين نظام تسهيل و پوياسازي ساماندهي، .12

 (7) طه؛مربو استانداردهاي

 نتايج از برداريبهره بر تاكيد با بنيادين و راهبردي پژوهشهاي از حمايت در دولت سهم و نقش افزايش .13

 (7)آنها؛

 (7)محور؛ تقاضا هايپژوهش منظورتوسعة به مالي سازوكارهاي تسهيل و پژوهشي اعتبارات كردن هدفمند .14

تعرفه و يگمرك معافيتهاي ،وام ،كمک مالياتي، معافيت جمله از متنوع مالي مشوقهاي و سازوكارها زا استفاده .15

 (7)فناوري؛ و علم حوزه در نوآور بنگاههاي و خصوصي بخش نقش تقويت براي اي

 راستاي در هشهاپژو نياز مورد منابع تامين به آنها الزام و دولتي كتهايشر و دستگاهها بودجه ساماندهي .16

 (7)جامع؛ نقشه هايشاخص و اهداف تحقق

 صندوقهاي جمله از نوآوري و فناوري علم، نظام مالي نهادهاي منابع بهنگام تامين و توسعه ايجاد، از حمايت .17

 و فناوري توسعه هايبانک و سرمايه تامين يشركتها فناوري، توسعه هايصندوق پذير،خطر گذاريسرمايه

 (7) نوآوري؛

 (7)س؛بور بازار به آنها ورود از حمايت و بنيان دانش شركتهاي و مؤسسات فرابورس بازار ايجاد .18

 (7)فناوري؛ و علم مالي تامين نهادهاي بين مالي فعاليتهاي همکاري و هماهنگي شبکه ايجاد .19

 سهم ارتقاي و توسعه و تحقيق در غيردولتي بخش گذاريسرمايه افزايش براي قانوني تسهيالت ايجاد .20

 (7)داخلي؛ ناخالص توليد از غيردولتي بخش پژوهشي اعتبارات

 رمنظوبه تربيت بر موثر مراكز و نهادها و هارسانه براي تربيتي متمركز و مشترك ريزيبرنامه و سياستگذاري .21

 (11)؛پرورش و آموزش رسمي نظام با همسويي
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 2 کالن راهبرد

 و علم مولد و شکوفا مساعد، فضای ایجاد و جامعه اصلی هایگفتمان از یکی به آن تبدیل و علم به توجه

 و اجتماعی فرهنگی، هایمؤلفه بکارگیری و  تعمیق و توسعه طریق از اسالمی هایآموزه مبنای بر فناوری

  سیاسی

 :ملی راهبردهای

 قرآن هايآموزه ترويج و گسترش و آن قلمدادكردن فريضه و آموزيعلم و علم لةمقو به ديني نگاه تقويت .1

 تعلم؛ و تعليم آداب و علمي تربيت در( السالمعليهم)معصومين و كريم

 در العمرمادام يادگيري و جوئي حقيقت پرسشگري، روحية تقويت و تحقيق تتبع، ،مطالعه فرهنگ توسعة .2

 توسعة براي عاملي صورت به روزمره زندگي در علمي و تحقيقاتي هاييافته از استفاده و عموم سطح

 زندگي؛ بهبود و اجتماعي

 علمي آگاهيهاي ارتقاي و جامعه در علم بومي توليد و يافزارنرم جنبش تقويت براي عمومي سازيفرهنگ .3

 اقتصادي؛ و سيسيا فرهنگي، مختلف ابعاد در عمومي

 آوران؛فن و پژوهشگران استادان، معلمان، اجتماعي و علمي مرجعيت و ايحرفه صالحيت و منزلتي ارتقا .4

 و تفکر كانونهاي ي،پردازنظريه و آزادانديشي كرسيهاي از حمايت با فکر و علم توليد فضاي گسترش .5

  عالمانه؛ نقدپذيري و احسن جدال بر مبتني علمي مناظرات

 و ترويج تعميق، جتماعي،ا رسالتهاي ايفاي در فناوري و علم آفريناننقش و دانشمندان مشاركت سطح ارتقاي .6

 فرهنگي؛ غني ايرذخ از برداري بهره و ايحرفه اخالق و ايراني و اسالمي اصيل هايارزش به احترام

 كشور؛ در فناوري و علم نظام اهداف پيشبرد يبرا هارسانه ظرفيت از استفاده .7

 :ملی اقدامات

 (1)جامعه؛ عموم طحس در علم انتشار و ترويج در فرهنگي و علمي پايگاههاي عنوان به مساجد ترفعال نقش ايفاي .1

 علم از استفاده فرهنگ كردن نهادينه منظور به الزم مناسب واژگان توليد و مردم عموم براي علم زبان سازيساده .2

 (2)زندگي؛ در علمي دستاوردهاي و

 از حمايت و لفمخت مناطق در مجازي و عمومي هايكتابخانه گسترش طريق از علمي منابع به دسترسي افزايش .3

 (2)كشور؛ نوآوري و فناوري و علم نظام با همسو منابع اين انتشار و توليد

 پرورش و آموزش در بخصوص درسي متون تدوين و تربيت و تعليم هايروش در خالقانه و علمي فنون گيري بکار .4

 (2)سنين؛ ترين پايين از علمي خالق تفکر ترويج منظور به

 و معلمي هايحرفه سمت به جامعه نخبگان جلب براي مادي و اعتباري تشويق و معنوي هايانگيزه تقويت .5

 (4)فناوري؛ و پژوهشي استادي،

 اليتهايفع براي الزم بستر آوردن فراهم منظور به پژوهشگران و معلمان معيشتي و تماعياج مشکالت حل .6

 (4)علمي؛

 در رفتاري ضوابط و معيارها و ايحرفه اخالق بر نظارت و ترويج تدوين، متولي تعيين و اجرايي كار و ساز طراحي . 

 (6) پژوهشي؛ و علمي هايمحيط
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 جامعه سالمت و رفاه ،عدالت گسترش براي تالش  روحيه و مداريقانون ،اجتماعي انضباط و تعهد سازينهادينه .8

 (6) استادان؛ و معلمان مشاركت با آموختگاندانش در

 (7)ي؛فناور و علمي موضوعات به فهم عامه و ساده زبان با ملي رسانه هايبرنامه از مهمي بخش اختصاص .9

 هايكرسي از يتحما و فناوري و علم تخصصي موضوعات با عمومي هايرسانه در علمي مناظرات اجراي و طراحي .10

 (7)مناظره؛ و نقد و پردازينظريه انديشي، آزاد

 حمايت و هاشنوارهج جوايز تخصيص و فناوري و علم به توجه ميزان مبناي بر عمومي هايرسانه برترين انتخاب  11

 (7)آن؛ مبناي بر دولتي

 

 3 کالن راهبرد

 اقتصاد در نوآوری و فناوری علم، چرخة مؤثرتر نقش ایفای  

 :ملی راهبردهای

 كيدأت با راداف مهارتي و فناوري علمي، توانايي ارتقاي و كارآفريني فرهنگ و نبنيادانش روكاكسب فرهنگ ترويج .1

   شغلي؛ هايمسؤوليت پذيرش جهت آمادگي ايجاد و جامعه نيازهاي بر

 تخصصي خدمات ديتولي و صنعتي هايبخش در وريبهره ارتقاي و توانمندسازي در فناوري و علم نقش افزايش  .2

 ؛ عمومي و

 پذيريرقابت ختهايزيرسا سعةتو و فناوري و علم انتشار و انتقال و تقاضا و عرضه فرايند يو كارآمدساز تسهيل .3

 مربوطه؛ محصوالت و خدمات و فناوري توليدات

 :ملی اقدامات

 ( 1)نيان؛ب دانش و متقن وكاركسب بودن فريضه و قداست خصوص در ديني هايآموزه ترويج و تبيين .1

 حمايت و غيردولتي پژوهشي مؤسسات و بنيان دانش شركتهاي و علمي هايانجمن مؤثرتر بنديرتبه و ساماندهي .2

 (1)آنها؛ به كار ارجاع از

 بازارهاي از كشور سهم افزايش منظور به خصوصي، بخش مشاركت با پيشرفته مهارتهاي آموزش توسعة از حمايت .3

 (1)ي؛المللبين

 (2)فناوري؛ و علم سازيتجاري و توليد در اقتصادي هايبنگاه گذاريسرمايه از حمايت .4

 و علمي وردهايدستا از مناسب گيريبهره و دهيسامان و شناسايي براي اجرايي سازمانهاي و دستگاهها الزام .5

 (2)كشور؛ فناوري

 در داخلي خدمات و محصوالت به دهياولويت طريق از ويژه به انهنوآور محصوالت براي بازارسازي از حمايت .6

 مناطق در داخلي نوآور علمي شركتهاي استقرار از حمايت و آنها آينده نيازهاي رساني اطالع دولتي، خريدهاي

 (2)صادرات؛ توسعه منظور به آزاد

 و بيمه ،صادرات و واردات امور مجوز، و پروانه خذأ از اعم نبنيادانش كتهايشر فعاليت و اندازيراه مراحل تسهيل .7

 (3)شهرها؛ در آنها استقرار موانع رفع

 (3)ور؛كش داراولويت هايحوزه در تخصصي بازارهايفن ايجاد و عمومي بازارهايفن ساماندهي .8
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 رد اداري و فني مالي، حقوقي، واسط نهادهاي و "بازار تا ايده" پشتيبان خدمات ارائه مراكز ايجاد از حمايت .9

 (3)فناوري؛ و علم داراولويت موضوعات

 و ساماندهي طريق از بنياندانش شركتهاي فناورانه محصوالت فروش از پس خدمات و صادرات بازاريابي، به كمک .10

 واسط ركتهايش توسعة و بازاريابي و تبليغات سازوكار ايجاد از حمايت و صادراتي مشوقهاي و جوايز هدايت

 (3)پشتيباني؛ و بازرگاني

 براي انتفاع ادايج و دستاوردها فروش براي پژوهشگاهها و دانشگاهها تشويقي و حقوقي هايسازوكار تدوين .11

 مؤسسات يسهام مشاركت با بنيان دانش تهايشرك ايجاد از حمايت نظير محققان و پژوهشگاهها دانشگاهها،

 (3)پژوهشي؛ و عالي آموزش

 (3)خصوصي؛ بخش مشاركت بر كيدأت با فناوري و علم پاركهاي و رشد مراكز سعةتو از حمايت .12

 ،(RTI)ملي فناوري و تحقيق نهاد گيريشکل از حمايت طريق از صنعتي و تحقيقاتي بخشهاي تعامل از پشتيباني .13

( ليسانس) جوزم تحت فناوري محصوالت و خدمات دريافت و فناوري سازيتجاري و انتقال مراكز گسترش و ايجاد

 (3)داخل؛ معتبر مؤسسات

 اين مديريت امالز و فناوري يادگيري و انتقال به كشور بزرگ ايتوسعه طرحهاي اعتبارات از بخشي اختصاص .14

 ايجاد و توسعه و تحقيق واحدهاي محوريت با اليانتق فناوريهاي سازي مستند و فناوري پيوست تدوين به طرحها

 (3)فناوريها؛ اين اطالعات بانک

 

 4 کالن راهبرد

 -ایرانی الگوهای اساس بر دانش و اخالق  بر جامعه مدیریت ابتنای و دانش مدیریت کردن نهادینه  

 امنیتی -دفاعی و فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، علمی، نهادهای در اسالمی

 :ملی راهبردهای

 مختلف؛ دستگاههاي و نهادها در اطالعات و دانش مديريت فرايند سازيپياده  .1

 به ايده تبديل دفراين تقويت و دانش توسعة و كاربرد و انتشار ،توليد جريان سه بين در افزاهم و مستمر ارتباط .2

 محصول؛

 سازينهادينه و كشور كالن گيريتصميم نظام در دانش دانشمندان و نظرانصاحب مشاركت تسهيل و ساماندهي .3

 گيري؛تصميم مختلف سطوح در كنترل و ارزيابي و پژوهش فرهنگ

 در مشاركت يقاارت و علمي تمرجعي نقش ايفاي منظور به علمي هايجمعيت و هاانجمن تقويت و ساماندهي .4

 فناوري؛ و علم انتشار و ترويج و توسعه سازيها، تصميم

 تحقق به يابيدست رويکرد با داخلي معتبر علمي مجامع و هانشست علمي، هايهمايش كمي و كيفي ارتقاي .5

 علمي؛ مرجعيت

 .بازار نيازهاي و نوآوري و فناوري علم، نگاريآينده و پايش رصد، .6

 :یمل اقدامات
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 آنها از استفاده و انتشار و صريح دانش به ضمني دانش تبديل سازوكارهاي تقويت و دانش مديريت نظام استقرار .1

 (1) ارتباطات؛ و اطالعات فناوري زيرساختهاي تقويت با ويژه به

 انتشار و انتقال تسهيل و تعامالت افزايش منظور به فناوري و تحقيقاتي هايشبکه سعةتو و ايجاد از حمايت .2

 (2)دانش؛

 فرآيندهاي اصالح و استانداردسازي موريتأم با كشور فناوري و علمي اطالعات نظام به بخشي انسجام و تقويت .3

 و پژوهشي هايطرح ها،نامهپايان ها،رساله براي يکپارچه اطالعاتي هايبانک ايجاد سنجش، و داوري ثبت، توليد،

 (2) ؛پژوهشگران اكتشافات و اختراعات علمي، كتب و مجالت الت،مقا فناوري،

 (2)؛ (ISC)اسالم جهان علوم استنادي پايگاه تقويت و علمي انتشارات ساماندهي و بنديرتبه .4

 از كشور النك گيريهايتصميم و ريزيهابرنامه ها،سياستگذاري منديبهره منظور به الزم وكارساز طراحي .5

 هايانجمن و تفکر هايكانون مؤسسات، و فرهنگستانها جمله از علمي معتبر مراجع در شدهتأييد هايپژوهش

 (3) مرتبط؛ علمي

 مؤسسات به نداد اولويت راستاي در ملي فناوري و تحقيقاتي مطالعاتي، هايطرح واگذاري مقررات اصالح .6

 (3)داخلي؛ فناوري و پژوهشي

 كيفيت و كميت فناوري، و علم توسعه در بخشي اثر ميزان ملي، هايريزيبرنامه در مشاركت ميزان به دهياولويت .7

 (4)ملي؛ هايجمعيت و هاانجمن بنديرتبه و ارزيابي شاخصهاي در فناوري و علم حوزه در ترويجي هايبرنامه

 و داراولويت هايوزهح در ويژه هب علمي هايجمعيت و هاانجمن توسط تخصصي هايهمايش برگزاري از حمايت .8

 (4)آنها؛ به تخصصي و علمي نشريات واگذاري تسهيل

-اولويت هايحوزه در الملليبين و داخلي علمي همايشهاي در دانشمندان مشاركت و حضور تشويق و تسهيل .9

 (5)دار؛

 و دانشگاهي مراكز ي،علم هايانجمن مشاركت با داراولويت هايحوزه در فناوري و علم رصد نهادهاي ايجاد .10

 (6)غيردولتي؛ مؤسسات

 

  5کالن راهبرد 

 و  آموزشی نهادهای شدن اسالمی فرایندهای در تسریع و علم به اسالمی نگرش کردن نهادینه  

 پژوهشی

 :ملی راهبردهای

 آموزشي؛ متون و هابرنامه در اسالمي نگرش سازينهادينه .1

  علوم؛ ساير و يدين علوم دانشمندان فکري تعامل فضاي توسعه  .2

 تمدن بازسازي و علم به اسالمي نگرش تقويت منظور به دانشگاهي و حوزوي علمي نهادهاي سازندة و مؤثر تعامل .3

 ؛اسالمي نوين

 در نمادها نمودن مياسال و فناوري و علم عرصه نهادهاي و فعاالن در اسالمي رفتار و اعتقاد آگاهي، سطح يارتقا .4

 پژوهشي؛ و آموزشي مؤسسات

 :ملی قداماتا
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 (1) اسالمي؛ نگرش و ارزشي نظري، مباني اساس بر آموزشي محتواهاي و هابرنامه بازنگري .1

 با جديد علوم و يطبيع علوم ارتباط تبيين براي آموزشي هايبرنامه تدوين و محتوا توليد پژوهش، از حمايت .2

 (1) توحيدي؛ نگرش و ديني هايآموزه

 متون در الريستيسکو و اومانيستي قبيل از غيراسالمي نگرشهاي شناسايي يبرا مطالعات و هاپژوهش از حمايت .3

 (1) اسالمي؛ هايآموزه اساس بر آنها اصالح و آموزشي

 هايرشته در انآن آثار و مسلمان دانشمندان معرفي و اسالمي تمدن دورة در رياضي و طبيعي علوم تاريخ تدوين .4

 (1) مربوطه؛
 تاليف و آموزشي ريزي برنامه فرايند در پرورش و آموزش و دانشگاهها علميه، هاي حوزه مندنظام همکاري ارتقاي .5

 (1) ؛ تربيتي ابعاد تقويت و ديني تعاليم تعميق منظور به درسي كتب

 دانشمندان با طبيعي و پايه انساني، علوم دانشمندان ميان مشترك هايانديشي هم و هانشست برگزاري از حمايت .6

 (2) دين؛ و علم حوزة چالشهاي رسيبر براي ديني علوم

 ؛انساني علوم خصوصاً دانش مختلف هايحوزه در ديني تحقيقاتي مؤسسات و دانشمندان سازي شبکه از حمايت .7

(2) 

 و حوزه محققان حضور با علم و دين هايحوزه در گراماموريت ايرشته بين هايپژوهشکده تأسيس از حمايت .8

 (3) ؛دانشگاه

 و يکديگر جربياتت از استفاده منظور به بالعکس، و دانشگاه در حوزه مدرسين مندنظام و مؤثر حضور از حمايت .9

 (3) فکري؛ تعامالت تقويت

 فرهنگ و اجتماعي و سياسي ديني، معرفت و دانش سطح ارتقاي منظور به هدفمند ترويجي هايبرنامه طراحي .10

 و عاليق تخصصي، رشتة با متناسب و اسالمي انقالب هايارزش با مطابق فناوري و علم عرصه فعاالن در عفاف

 (4) آنان؛ تجارب

 در آنان خالقيا و تربيتي نقش با علمي تأهي اعضاي پژوهشي و آموزشي فعاليتهاي ساختن توأم سازوكار ايجاد .11

 (4) پژوهشي؛ و عالي آموزش مراكز

 به علمي هيأت اعضاي و دانشجويان فرهنگي و سياسي فعاليتهاي براي مناسب ضوابط تدوين و مندكردننظام .12

 (4) ديني؛ انديشة و معرفت ارتقاي منظور

 (4) پژوهشي؛ و آموزشي مؤسسات و نهادها كالبدي فضاهاي طراحي در ملي و اسالمي معماري هايويژگي رعايت .13

 

 6کالن راهبرد

 و تعلیم مبانی با انطباق منظوربه عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربیت و  تعلیم نظام  نوسازی و تحول  

 نقشه کالن اهداف تحقق و  اسالمی تربیت

 :ملی راهبردهای

 كارآمدي افزايش استاير رد عالي آموزش در دولت كردهزينه و گذاريسرمايه مالي، حمايت سازيهدفمند .1

 اساسي؛ قانون امسي اصل رعايت با پاسخگويي و
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 كشور؛ عالي آموزش نظام در سنجي اعتبار و نظارت سياستگذاري، در يکپارچگي تقويت و بخشي انسجام .2

 مؤسسات، نوع فناوري، و لمع داراولويت هايحوزه با متناسب كشور عالي آموزش گسترش الگوي طراحي .3

 كشور؛ علمي جامع نقشة بر مبتني التحصيالنفارغ اشتغال و جامعه نيازهاي و اقليمي اوضاع

 اسالمي؛ تربيت و تعليم نظام چارچوب در پژوهشي و عالي آموزشي مؤسسات وريبهره ارتقاي .4

 ؛ آموزش به همگاني دسترسي افزايش .5

 پرورش؛ و آموزش نظام مالي بنيه تقويت و وري بهره يارتقا .6

 منظور به اسالمي تربيت و تعليم و بينيجهان اساس بر آموزشي محتواهاي و روشها نگرشها، در تحول .7

 با منطبق دانشجويان و آموزاندانش در جستجوگر و خالق منطقي، تفکر تقويت و هاتوانايي ارتقاي

 ؛اجتماعي و خانوادگي فردي، هايزمينه در اسالمي هايآموزه

 معيشتي سطح و اجتماعي منزلت اي،حرفه و علمي صالحيت ارتقاي و انساني منابع مديريت توان بردن باال .8

 ؛معلمان

 آنها؛ كارآمدي ارتقاي منظور به مدارس مديريت سازوكار تقويت و اصالح .9

 ؛تربيت و تعليم در نوادهخا جايگاه و نقش ارتقاي .10

 

 :ملی اقدامات

 سازي فشفا منظور به عالي آموزش در دولت گذاريسرمايه هدفمند ساماندهي جامع طرح تدوين .1

 (1) آنها؛ كارآمدي ارتقاء و عالي آموزش مؤسسات در تحصيلي شده تمام هايهزينه

 هاهزينه و آمدهادر مالي، منابع اداري، امور مديريت در پژوهشي و عالي وزشآم مؤسسات استقالل افزايش .2

 ( 1) آنان؛ امناي هايهيأت پذيريمسئوليت و اختيارات افزايش طريق از

 (1) ؛كشور عالي آموزش نظام ارتقاي منظور به مستعد دانشجويان تحصيلي بورس نظام تقويت .3

 (1) ملي؛ هايموريتأم و نيازها سوي به پژوهشي و آموزشي هايبودجه و منابع هدايت .4

 واقعي  نيازهاي به توجه با اسالمي مباني اساس بر پژوهشي و آموزشي ريزيبرنامه نظام تدوين و اصالح .5

 (2)؛كشور در متقاضي نهادهاي و جامعه

  سطوح در بخشيانسجام و هماهنگي منظور به كشور عالي آموزش در دانشجو پذيرش و سنجش نظام استقرار .6

 (2) اجرا؛ و نظارت سياستگذاري،

 آموزش حوزة در وقف فرهنگ گسترش همچنين و غيردولتي و عمومي نهادهاي مردم، مشاركت از حمايت .7

 (2) دولت؛ نظارتي و سياستگذاري كاركردهاي حفظ با عالي

 و اقتصادي بنگاههاي و نهادها با فعال تعامل برقراري و عالي آموزش در يآفرينكار و پژوهش فرهنگ توسعه .8

 (2) ؛آموزشي هايريزيبرنامه در اجتماعي

 شوراي نظر تحت عالي آموزش نظام در كيفيت تضمين و اعتبارسنجي ابي،ارزشي مديريت ملي نهاد ايجاد .9

 (2)فرهنگي؛ انقالب عالي

 يدانشگاهها خصوصاً دانشگاهها، در كشور پژوهشي و آموزشي سياستهاي اعمال و نظارت تقويت .10

 (2)غيردولتي؛
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 انجام ورمنظ به دانشگاه، و حوزه بين مشترك هايقطب جمله از علمي قطبهاي توسعة و ساماندهي .11

 (2) دار؛اولويت هايحوزه در گراموريتأم و ويژه علمي فعاليتهاي

 به پسادكتري هايدوره تقويت و ممتاز تحقيقاتي و دانشگاهي مراكز از برخي به ويژه مأموريت اعطاي .12

 (2) ؛ جهاني يبندبهرت در ممتاز هايرتبه احراز و دانش مرزهاي گسترش منظور

 (3)؛تکميلي تحصيالت هايدوره در بيشتر اهتمام به كشور برتر دانشگاههاي دهيجهت .13

 هايحوزه و مقاطع در ها دانشگاه ظرفيت تنظيم و اجتماعي اقتضائات و محيطي هايظرفيت دائمي رصد .14

 ؛سرزمين مايشآ مالحظات و اصول اساس بر آينده و حال نيازهاي و آنها علمي تبةر با اسبمتن علمي مختلف

(3) 

 تحصيلي هدايت و جذب سازوكار اصالح با اسالمي جامعه و خانواده در مرد و زن مناسب نقش ارتقاي .15

 (3) دانشجويان؛

 در گراييمأموريت و ييزدا تمركز اصول نمودن لحاظ با پژوهشي و آموزشي مؤسسات به منابع تخصيص .16

 (3)كشور؛ منطقه هر نياز مورد موضوعات

 علمي امعج نقشه ارزشهاي و اهداف بر مبتني غيردولتي آموزشي مؤسسات توسعة و گيريشکل از حمايت .17

 (3) كشور؛

 (4) هشي؛پژو و عالي آموزش مؤسسات هايفعاليت در سالم رقابت سعةتو براي انگيزشي سازوكارهاي ايجاد .18

 (4) پژوهش؛ كردن محور مسئله و آموزش كردن محورپژوهش ترويج .19

 (4) عالي؛ آموزش در آموزشي جديد روشهاي و فناوريها گيريكار به از حمايت .20

 نقشة زشهايار و اهداف و كيفي ضوابط اساس بر پژوهشگران و علمي هيأت اعضاي ارتقاي نظام بازتعريف .21

 (4) كشور؛ علمي جامع

 (4) نخبه؛ و متعهد علمي هيأت اعضاي جذب براي مناسب انگيزشي سازوكارهاي از ستفادها و طراحي .22

 علمي ارتقاي و بندي رتبه نظام ايجاد و دولتي غير پژوهشي مؤسسات فعاليت و مجوز اخذ تسهيل .23

 (4)آنها؛ پژوهشگران

 علمي تعامالت افزايش و شگاههادان در علمي هيأت اعضاي وقتتمام حضور براي مناسب سازوكار ايجاد .24

 (4) پروري؛شاگرد بر تاكيد با كالس از خارج در دانشجو و استاد

 آموزش و اليع آموزش حوزه در ارتباطات و اطالعات فناوري زيرساختهاي و الکترونيک آموزش نظام توسعة .25

 (5)پرورش؛ و

 (6) آن؛ نمودن عملياتي و دولت بودجة از يعموم دورة آموزش سهم افزايش .26

 طريق از نظام نظارتي و سياستگذاري كاركردهاي حفظ با پرورش و آموزش در عمومي مشاركت تقويت .27

 از حمايت و خيرين و واقفين تشويق آموزشي، فعاليتهاي از حمايت دولتي، غير مدارس تأسيس تسهيل

 (6) ؛موفق مدارس گسترش

 (6) آموزشي؛ كمک و آموزشي تجهيزات و محتوا از پشتيباني و توليد براي دولتي غير نهادهاي از حمايت .28

 و كيفيت رتقايا عملکرد، سازيشفاف منظور به پرورش و آموزش مؤسسات و مدارس بنديرتبه نظام ايجاد .29

 (6) رقابت؛ هايانگيزه تقويت

 (6) كشور؛ عمومي و رسمي تربيت و تعليم در كيفيت تضمين و ارزشيابي سنجش، نظام ايجاد .30
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 ساتمؤس از مستقل مدارس، عملکرد و معلمان آموزان،دانش هايتوانمندي سنجش سازوكارهاي ايجاد .31

 (6) آموزشي؛ مجري

 آينده و حال اينيازه به پرورش و آموزش پوياي و پيوسته پاسخگويي منظور به محيطي شرايط دائمي رصد .32

 (7) جامعه؛

 اي،حرفه هنري، بدني، و زيستي اجتماعي، خانوادگي، ديني، شئون در آموزاندانش توانمندسازي و تربيت .33

 آموزش دورة محض گيريجهت از پرهيز و جامعه و زندگي مختلف هايعرصه به ورود براي فناوري و علمي

 (7) ؛عالي آموزش سمت به عمومي

 و ديني ياتح و اسالمي تربيت تعميق منظور به پرورشي و آموزشي روشهاي و محتوا بازتوليد و بازنگري .34

 تمدن و فرهنگ با آنان ييآشنا و دانشجويان و آموزاندانش در اسالمي انقالب ارزشهاي به التزام و اعتقاد

 ( 7) اسالمي؛

 به دانش و اطالعات ةرائا كنار در مهارتها و هابينش اصالح بر تمركز با شيآموز روشهاي و محتوا در بازنگري .35

 و وريخودبا روحيه ايجاد علم، به آموزان دانش عالقمندسازي علمي، ةپاي مفاهيم انتقال منظور

 (7) ايشان؛ توانمندسازي

 هايمهارت ها،قيتخال رشد ورمنظ به تربيت و تعليم نظام در كودكهامهد و دبستانيپيش جايگاه ارتقاي .36

 (7) جستجوگري؛ حيةرو و الزم

 و عقالني منطقي، تفکر تربيت و مهارتي و هنري علمي، خالقيتهاي رشد براي الزم سازوكارهاي ايجاد .37

 (7) آموزان؛دانش در گريجستجو روحيه

 مشاركت تقويت همراه به نظارت و سياستگذاري در تمركز طريق از مهارتي آموزشهاي از حمايت و تقويت .38

 (7)؛دولتي غير بخشهاي

 اسالمي تربيت و تعليم راستاي در آموزشي كمک و آموزشي وبالگهاي و سايتها نشريات، كتابها، دهيجهت .39

 ( 7) پرورش؛ و آموزش نظام در شدهتعيين اهداف و

 به نخبگان دهيجهت و پرورش و آموزش نظام در اسالمي معارف و انساني علوم هايرشته جايگاه تقويت .40

 (7) آموزشي؛ هايشيوه و محتوا كيفي يارتقا طريق از هاحوزه اين در تحصيل سمت

 (7) عربي؛ و ديني آموزشي هايروش اصالح و قرآني هايآموزش جذابيت افزايش و يارتقا .41

 و محتوي بازتوليد و بازنگري و عمومي آموزش در تحصيلي هدايت و مشاوره استعداديابي، نظام تقويت .42

 (7) ؛اسالمي جامعه در مرد و زن شايسته نقش تحقق منظور به پژوهشي و آموزشي هايروش

 (7)محله؛ ديني درتربيت اآنه نقش ارتقاي منظور به مدرسه و مسجد تعامل تقويت .43

 (8) ها؛حرفه و مشاغل بنديطبقه منظور به معلمان ايحرفه صالحيت نظام استقرار .44

 آموزش هايمديريت در پاسخگويي و پذيري مسئوليت سازوكارهاي طراحي و ساالريشايسته نظام استقرار .45

 (8) پرورش؛ و

 مستمر يارتقا و معلمي حرفة براي متخصص و متعهد انساني نيروي جذب و گزينش براي ريزيبرنامه .46

 (8)آنها؛ دانش و مهارت بينش، سطح
 (8) ؛معلم تربيت جامع نظام استقرار و طراحي .47
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 منظور به الزم سازوكار طراحي و معلمان عملي و علمي هايتوانايي و اجتماعي شأن معيشتي، سطح يارتقا .48

 (8) ؛مطالعه و پژوهش به معلمان موظف ساعات از بخشي اختصاص و ستدري بر تمركز

 پرورش؛ و آموزش مستمر ارزشيابي و هابرنامه چارچوب در مدرسه مديريت مسئوليتهاي و اختيارات افزايش .49

(9) 

 (9) ها؛خانواده آموزش و مدرسه با آموزاندانش اولياي همکاري افزايش .50

 (10)آموزشي؛ و تربيتي نهادهاي و خانواده ميان مشاركت جامع برنامة ينتدو .51

 

 7کالن راهبرد

 اقتضائات و واقعی نیازهای رفع و مشکالت حل سمت به نوآوری و فناوری ،پژوهش آموزش، دهیجهت 

 علمی مرجعیت تحقق برای دانش مرزهای در نوآوری و سرزمین آمایش به توجه با کشور

 :ملی راهبردهای

 كشور؛ در پژوهش مديريت نظام ساماندهي .1

 و جهاني تحوالت ه،جامع نيازهاي تأمين پاية بر فناوري و علم پوياي و مستمر ريزيبرنامه و سياستگذاري .2

 كشور علمي مرجعيت به دستيابي

 شورايعالي مصوب تهايسياس رعايت با امنيتي و دفاعي ايهيفناور و علوم ةحوز در ريزيبرنامه و سياستگذاري .3

 ملي؛ امنيت

 علم، پيشرفت راهبردهاي و سياستها با متناسب ،تجهيزات و امکانات ها،زيرساخت سازيمتوازن و توسعه .4

 ؛نوآوري و فناوري

   كشور؛ ورينوآ و فناوري علم، نظام در وريبهره شاخصهاي سطح ارتقاي .5

 علمي؛ انتشارات و مجالت كيفيت ارتقاي منظور به علمي داوري ساماندهي .6

 

 

 :ملی اقدامات

 ها،رتخانهوزا بين آنها مناسب تشکيالتي جايگاه تعيين و پژوهشي مؤسسات بنديدسته و ارزيابي .1

 (1)آنها؛ ماموريت سازي شفاف و يياجرا و صنعتي علمي، دستگاههاي

 نيازهاي رفع و ئلمسا حل بر تمركز رويکرد با يياجرا دستگاههاي به وابسته پژوهشي مراكز كارآمدي تقاءار .2

 (1)دانشگاهي؛ و شيپژوه مراكز ساير در اجرا قابل پژوهشي فعاليتهاي سپاريبرون و مربوطه دستگاههاي

 شويقت براي اجرائي دستگاههاي به وابسته پژوهشي مراكز محققان يارتقا خاص سازوكارهاي طراحي .3

 (1)كاربردي؛ و ايتوسعه تحقيقات

 (2)مربوطه؛ ةحوز در فناوري و علم راهبردي تحول اسناد تهيه به اجرايي دستگاههاي الزام .4

 و دولتي اعتبارات و منابع هدايت و فناوري و علم داراولويت هايحوزة در فناوري و پژوهش آموزش، تقويت .5

 (2)آنها؛ عمومي
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 (2)اي؛رشته ميان هايفناوري و علوم توسعه از حمايت .6

 نظام و گاهيدانش و تحقيقاتي مراكز بنديرتبه شاخصهاي در جامعه نيازهاي رفع ميزان نمودنلحاظ .7

 (2)فناوران؛ و پژوهشگران انگيزشي

 فرهنگ، شامل  جامعه اولية نيازهاي و كشور استقالل حفظ براي كه فناوري و علم هايحوزه از حمايت .8

 (2)؛ اندضروري  ازدواج و اشتغال مسکن، غذا، ،سالمت

 (2)علمي؛ مرجعيت تحقق راستاي در ممتاز تحقيقاتي و دانشگاهي مراكز از ويژه حمايت .9

 بدون خبرگان و مهارت صاحبان هايقابليت و توانايي از جامعه گيريبهره سازوكارهاي تقويت و توسعه .10

 (2)مدرك؛

 ةارائ و كشور علمي جريان تحليل در پژوهشي و آموزشي مؤسسات و فرهنگستانها رسالت و جايگاه بازتعريف .11

 (2)پردازي؛ نظريه و دانش مرزهاي ةتوسع در پيشنهادات

 اب امنيتي و دفاعي هايفناوري و علوم ةحوز در بندياولويت و اجرايي ريزيبرنامه براي هماهنگي نهاد ايجاد .12

 (3)؛(ملي امنيت عالي شوراي مصوب سياستهاي رعايت و) ذيربط دستگاههاي حضور

 (3)امنيتي؛ و دفاعي حوزه در فناوري و علم پيشرفت الگوهاي و اسناد تدوين .13

 (4)ار؛داولويت هايحوزه در تخصصي خدمات مراكز و ملي هايآزمايشگاه توسعة و ايجاد از حمايت .14

 ازوكارهايس طراحي و داراولويت هايحوزه در تخصصي آزمايشگاهي هايشبکه توسعة و ايجاد از حمايت .15

 (4) ؛ شبکه در داوطلبانه مشاركت براي مناسب انگيزشي

 (5)آنها؛ پايش و فناوري و علم نظام وريبهره سنجش هايشاخص تدوين .16

 (5)نوآوري؛ و ناوريف علم، نهادهاي در عملکرد يارتقا و تعالي ملي جوايز از حمايت .17

 (6)؛علمي داوري كيفيت يارتقا منظور به مادي و اعتباري معنوي، انگيزشي، سازوكارهاي تقويت .18

 (6)؛علمي داوري هايشيوه آموزش و استانداردسازي و داوران بندي رتبه سازوكارهاي ايجاد .19

 8 کالن راهبرد

 و نوآور خالق، خودباور، کارآفرین، متقی، سانهایان پرورش بر تأکید با انسانی سرمایة توانمندسازی و تربیت  

 جامعه نیازهای و اسالمی ارزشهای با متناسب  نوآوری و فناوری علم، تولید در توانا

 :ملی راهبردهای

 كشور؛ تحصيلي هدايت و استعداديابي مشاوره، نظام يارتقا .1

 پژوهشي؛ و آموزشي ينهادها توسعه و رشد هايبرنامه تحقق منظور هب نظام انساني نيروي تركيب هرم بهبود .2

 فناوري؛ و علم مديريتي جايگاههاي در افراد انتصاب براي ساالريشايسته يارتقا .3

 در طالب و دانشجويان علمي، هيأت اعضاي پژوهشگران، بين در تحقيقاتي و علمي هايهمکاري ارتقاي .4

 فناوري؛ و علم مختلف هايعرصه

 تحصيالت دانشجويان و علمي هيأت اعضاي از اعم پژوهشي و علمي مؤسسات انساني منابع وريبهره تقايار .5

 متعلم؛ و معلم تعامالت گسترش و جهادي تالش روحية تقويت و تکميلي

 و شاغل متخصصان و مديران علمي، هيئت اعضاي دانشمندان، ،نخبگان تجارب و ظرفيت حداكثر از استفاده .6

  .پژوهش و آموزش در غيردولتي و دولتي بازنشسته
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 :ملی اقدامات

 به دانشجويان و آموزاندانش هدايت منظور به هدايت و استعداديابي مشاوره، جامع نظام استقرار و طراحي .1

اولويت و آنها ايتواناييه و ديمنعالقه استعداد، اساس بر كشور اولويتهاي با متناسب علمي هايرشته سوي

 (1) كشور؛ هاي

 (2) غيردولتي؛ و دولتي علمي مراكز در كشور متخصص انساني منابع كارگيريِبه و جذب ظرفيت توسعة .2

 بر ژوهشگرانپ و علمي هيأت اعضاء پژوهشي، و آموزشي نهادهاي مديران ارتقاي و انتصاب نظام بازتعريف .3

 (2،3) تحقيقاتي؛ و آموزشي نهادهاي در ساالريشايسته نظام تقويت و كيفي مالكهاي اساس

 وقت تمام يتهايفعال و ايشان رفاهي هايهزينه تأمين با علمي هيأت ياعضا وقت تمام فعاليت از حمايت .4

 (5) ايشان؛ معيشتي و تحصيلي هايهزينه تأمين با دكترا دانشجويان

 پژوهشي هايفعاليت و هانامهپايان از حمايت جهت در تکميلي تحصيالت دانشجويان براي پژوهانه اختصاص .5

 (5) راهنما؛ استادان نظارت با ايشان
 نابعم به دسترسي افزايش و پژوهشگران و محققان و علمي هيأت ياعضا تحقيقاتي مهارتهاي ةتوسع .6

 (5) اطالعاتي؛
 اسالمي؛ همندشکو انقالب رمانهايآ تحقق راستاي در مختلف سطوح در فرهنگي و تربيتي هايبرنامه تدارك .7

(5) 
 و شاغل متخصصان و مديران علمي، هيئت اعضايپاره وقت نخبگان، دانشمندان،  يسازوكار همکار طراحي .8

  (6) ؛پژوهشي و آموزشي مؤسسات در غيردولتي و دولتي بازنشسته

 

 9 کالن راهبرد

  اسالم جهان  و منطقه کشورهای ویژهبه دیگر شورهایک با فناوری و علمی اثرگذار و فعال تعامل   

 :ملی راهبردهای

 جهان؛ سطح در علمي هايزبان از يکي عنوان به فارسي زبان توسعة. 1

 شورهايك اولويت با الملليبين  همکاري و پژوهشگران و دانشمندان فراملي و ملي مناسبات هايشبکه تقويت و توسعه. 2

 ؛ زبانفارسي كشورهاي و اسالمي

 و مطالعاتي ايفرصته تحصيلي، بورسهاي مشوقها، تخصيص و محققان يارتقا استخدام، قوانين و سازوكارها اصالح. 3

 ؛ محققان الملليبين همکاريهاي افزايش براي هاپژوهانه

 ؛ اسالمي نوين تمدن نياز مورد علمي معرفت توليد رايب پيشگامي نقش ايفاي و اسالم جهان با فعال همکاري. 4

 .اسالم جهان و منطقه  در فناوري و علم اول رتبة كسب منظور به ريزيبرنامه. 5

 

:ملی اقدامات   
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 ويتاول با كشور علمي مرجعيت بسترسازي و فارسي زبان گسترش منظور به خارجي دانشجويان پذيرش افزايش .1

 (1)؛همسايه و اسالمي يكشورها

 روان زبان به يتخصص -علمي مقاالت نگارش بر تأكيد و هارشته تمام در علمي واژگان سازيمعادل جريان تقويت .2

 (1) فارسي؛

 (1) آموزي؛ فارسي سريع و سهل هايروش ابداع و توسعه .3

 (1) جهان؛ لفمخت دانشگاههاي در فارسي زبان رشتة تأسيس از حمايت .4

 (2) عمومي؛ آموزش مقاطع در انگليسي و عربي زبان ويژه به زبان آموزش روشهاي در تحول و اصالح .5

 به داراولويت هايحوزه در ايران اسالمي جمهوري هايسفارتخانه در فناوري و علمي هاينمايندگي توسعة و ايجاد .6

 اسالمي مهوريج فناوري دستاوردهاي صادرات و پيشرفته فناوريهاي در  جهاني تجارب و دستاوردها انتقال منظور

 (2)  كشورها؛ ساير به ايران

 (2) كشور؛ هر منابع و نسبي مزيتهاي به توجه با اسالم جهان كشورهاي اولويت با الملليبين همکاري .7

 و ملي اولويتهاي با متناسب فناوري و دانش تبادل و انتشار براي كشور از خارج و داخل در پژوهشي هايشبکه ايجاد .8

 (2) جهاني؛ فرصتهاي از گيريبهره

 (2) م؛اسال جهان كشورهاي با ويژه به الملليبين همکاريهاي سعةتو منظور به فراملي الملليبين پژوهشگاههاي ايجاد .9

 جهان؛ و منطقه مختلف نهايزبا به سالميا -ايراني آثار جمةتر و الملليبين و ايمنطقه سمينارهاي برگزاري بر تأكيد .10

(2) 

 در كشور پژوهشي نهادهاي و علمي انجمنهاي فعاليتهاي ةتوسع و كارآمد فناوري و علمي اطالعات جريان تقويت .11

 (2)  ؛اسالم جهان كشورهاي اولويت با الملليبين سطح

 افزايش و متخصصين و دانشمندان مجامع، سازمانها، نبي فناوري و علمي الملليبين ارتباطات و تعامل ساماندهي .12

 (2) ؛مشترك علمي هاينشست برگزاري

 فناوري مؤسسات با اييههمکار تسهيل و مشترك گذاريسرمايه با الملليبين فناوري و پژوهشي طرحهاي از حمايت .13

 با كنسرسيومها رد مشاركت نظير روشهايي با هپيشرفت فناوري داراي كشورهاي با فناورانه تعامالت گسترش و خارجي

 (2) نظام؛ سياستهاي رعايت

 شدهشناخته دانشمندان از گيريبهره و جهان برتر مراكز و مجامع در ايراني دانشمندان مشاركت بستر آوردن فراهم .14

 (2)  ؛اسالم هانج كشورهاي اولويت با علمي نو هايپديده معرفي و نظريات و آرا تبادل براي ايران در جهاني

 (2) ؛ جهان سراسر به اسالمي انقالب منطق و نگرش گسترش براي فرصتي به نخبگان خروج پديدة تبديل .15

بين همکاريهاي افزايش براي پژوهانه و مطالعاتي فرصتهاي تحصيلي، بورسهاي اعطاي حمايتي، هايسازوكار ايجاد .16

 ( 3)  المللي؛بين علمي هايشبکه و مجامع در آنها حضور و دانشگاهها المللي

 دانشگاههاي با ويژهبه جهاني، معتبر و بزرگ دانشگاههاي با كشور دانشگاههاي همکاري مندنظام توسعة و تقويت .17

 (3) ؛مشترك هشهايپژو انجام با و تکميلي تحصيالت هايدوره اولويت با اسالم جهان

 خارج از فناوري سازيبومي و انتقال نهادهاي توسعة و ايجاد و كشور به فناوري انتقال به مربوط مقررات و قوانين اصالح .18

 (3)؛بالعکس و داخل به

 منطقه؛ كشورهاي و اسالم جهان پژوهشي و يعلم نيازهاي و توانمندسازيها شناسايي، براي الزم مطالعات از حمايت .19

(4) 
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 به كشور، داندانشمن علمي نظرات و توليدات حاوي مرجع فارسي كتب ارسال و اسالمي ايراني علمي منابع ترجمه .20

 (4) جهان؛ معتبر هايكتابخانه و مراكز

 مباني اساس بر اجتماعي و انساني علوم حوزة تعالي و توسعه براي ملي توانمنديهاي و جهاني فرصتهاي از گيريبهره .21

 (4) ؛اسالم ارزشي و بينشي

 جهان و منطقه در عالي آموزش مراكز يبندرتبه و  اعتبارسنجي نظام اهداف و معيارها تنظيم در فعال مشاركت .22

 (4)  ؛اسالم

 ظرفيت از برداريبهره و اسالم جهان كشورهاي دانشگاههاي با اثرگذار و بخشالهام همکاري توسعة و تقويت .23

 در مشترك وزشيآم هايدوره اجراي و دانشجو و استاد تبادل طريق از فناوري و علم در پيشرو كشورهاي دانشگاههاي

 (4. )داراولويت هايرشته

 (5) كشور؛ از خارج مقيم ايراني غير و ايراني پژوهشگران و متخصصان مؤثر مشاركت جلب .24

 (5) ؛اكتشافات و اختراعات ثبت و الملليبين عرصة در علمي معتبر مقاالت ارائة از حمايت .25

 

 10راهبرد کالن 

  مبتنی بر معارف اسالمی تحول و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر  

 راهبردهای ملی:

هاي ها و پژوهشبر پاية فطرت الهي انسانها و معارف اسالمي و ساماندهي آموزش توسعة هدفمند علوم انساني .1

 آن؛
 به منظور توليد علوم انساني و هنر؛ ر حوزه و دانشگاهتقويت تعامل مؤث .2

عارف هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني، هنر و مترويج و تعميق نقد و مناظره و گسترش كرسي .3

 اسالمي؛

بر اساس وم، هاي علوم انساني و ساير علدر درون علوم انساني و بين رشتهاي رشتهگسترش گرايشهاي ميان .4

 ؛نگرش اسالمي با رويکرد رفع نيازهاي علمي و اجتماعي

 ؛و معارف اسالمي ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعة كيفي علوم انساني .5

 ي واقعي كشور؛ها با نيازهاهاي آنسازي هنر و علوم انساني كاربردي و متناسب سازي رشتهتوسعه و بومي .6

 تقويت هدفمند آموزش زبانهاي خارجي به منظور تحول كيفي در آنها؛ساماندهي و  .7

 متعهد؛ بسترسازي و تقويت ساختارهاي حمايتي براي رشد هنر .8

 متعهد؛ حمايت از توسعة آموزش و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزة هنر .9

 اقدامات ملی:

 (1گيري اسالمي؛ )و كاربردي كردن علوم انساني با جهت حمايت از توليد .1

و هنر مبتني بر مباني اسالمي و نظارت  علوم انسانيهاي ايجاد سازوكار روزآمدسازي محتواي  آموزشي در رشته .2

 (1) ؛ بر ارتقاي كيفي آن

به منظور توجه بيشتر به مطالعات بنيادي و تأكيد بر آموختن اصول، مباني و قواعد  اصالح آموزشهاي علوم انساني .3

 (1؛ )اساسي علوم مربوطه مبتني بر مباني اسالمي
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و ارائة توليدات علمي آنها به  مبتني بر مباني اسالمي توسعة پژوهشهاي بنيادي معرفتي در حوزة علوم انساني .4

 (1جهان؛ )

گيري و به منظور شکل ها و قطبهاي علمي مشترك بين حوزه و دانشگاهها، پژوهشگاهحمايت از تأسيس انجمن .5

 (2؛ )تکوين ديدگاهها و نظريات اسالمي در حوزة علوم انساني

هاي پژوهشي، فرصت مطالعاتي و آموزشي مشترك ميان حوزه و دانشگاه و ايجاد مراكز برنامه طراحي و توسعه .6

 (2؛ )پژوهشي و آموزشي مشترك

نساني در الوم سالمي و عطراحي سازوكارهاي الزم براي تربيت و جذب معلمان، مربيان و مدرسان دروس معارف ا .7

 (2هاي حوزه هاي علميه؛)ها و ظرفيتمدارس و دانشگاهها با استفاده از توانمندي

 م انساني وپردازي، نقد و مناظره جهت توليد علوتدوين قوانين و مقررات مورد نياز و تقويت كرسيهاي نظريه .8

 (3مرجعيت علمي؛ )تحقق 

؛ ردهاي آنانهاي علوم انساني و معارف اسالمي و انتشار دستاودر حوزهپردازان ايجاد سازوكارهاي تشويق نظريه .9

(3 ) 

 (3)سالم؛ اارتقاي جايگاه كرسيهاي نظريه پردازي براي فعاليت در سطح بين المللي با تاكيد بر جهان  .10

 (3؛ )اي در علوم انسانيايجاد سازوكارهاي الزم براي تقويت مواجهه انتقادي و تطبيقي با متون ترجمه .11

 (4؛ )هاي علوم اسالمي، علوم انساني و ساير علوماي بين شاخهرشتههاي ميانايجاد گرايش .12

 (4ت اسالمي؛ )هاي مختلف علوم بر پاية فلسفه و حکمهاي رشتهحمايت از مطالعات و ايجاد فلسفه .13

 (5؛ )و معارف اسالمي در علوم انساني اصالح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي براي جذب استعدادهاي برتر .14

 (5؛ )مبتني بر مباني اسالميپرور در حوزة علوم انساني حمايت از تاسيس و فعاليت مراكز نخبه .15

و حمايت از  مبتني بر مباني اسالمي هاي علوم انسانياز پژوهش ايجاد نظام حمايت معنوي، اعتباري و مالي .16

 (5) ينارهاي علمي تخصصي در اين زمينه؛ها، پژوهشها و سمتأليفات، رساله

 (6) كشور؛ اينيازه رفع جهت در نره و انساني علوم هايرشته در تحصيلي هايرساله و هانامهپايان از حمايت .17

 و ايمنطقه هاياستعداد و نيازها اساس بر هنر و انساني علوم ويژه فناوري و علم پاركهاي توسعه از حمايت .18

 (6) استاني؛

اي در حوزه پژوهشهاي علوم انساني مبتني بر مباني نهاد )سمن( و اجتماعات علمي حرفهتقويت سازمانهاي مردم .19

 (6؛ )اسالمي

و ميزان پذيرش دانشجو بر اساس نيازهاي جامعه و  هاي علوم انسانيبازنگري در توسعة كمي و كيفي رشته .20

 (6وجود فرصتهاي شغلي؛ )

اسالمي و مدرسان داراي انساني و هنر منوط به وجود منابع علمي متناسب با نگرش هاي علوم توسعة رشته .21

 (6؛)اسالميصالحيت و مسلط بر مباني 

ور هاي كشساماندهي مؤسسات آموزش زبانهاي خارجي و متنوع سازي آموزش آنها از طريق شفاف سازي نياز .22

 (7براي تعامالت بين المللي علم و فناوري؛ )

رهنگ ه فهاي درسي و محتواي آموزشي در زمينه آموزش زبانهاي خارجي با توجه ببومي سازي و تدوين برنامه .23

 (7اسالمي؛ )
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صطالحات اسازي مفهومي براي هاي تخصصي علوم با تأكيد بر معادلزبان فارسي در حوزه ةتقويت استفاد .24

 (7تخصصي و ترويج آنها در مجامع علمي و تالش براي تبديل زبان فارسي به زبان علم؛ )

 (8قدس؛ )حمايت از توليدات هنري با رويکرد معرفي ارزشهاي انقالب اسالمي و دفاع م .25

متعهد در شئون مختلف زندگي و  هاي عملي و ملموس هنرحمايت از توليدات هنري به منظور تقويت جلوه .26

 (8احياي هنرهاي سنتي فراموش شده؛ )

 (8تدوين نظام ثبت حقوقي آثار هنري؛) .27

هاي اسالمي به ويژه ي علوم بر اساس آموزههاو ديگر رشته اي بين هنررشتههاي مياناندازي حوزهتقويت و راه .28

 (9فلسفه و فقه هنر؛  )

هاي هنرهاي محلي و متعهد و توسعه رشته تدوين، گسترش و تعميق دروس مربوط به مباني نظري هنر .29

 (9اي در چارچوب فرهنگ اسالمي؛ )منطقه

هاي هنري حاكم بر زندگي عهد و نقد و ارزيابي جلوهمت هدايت آموزش و پژوهشهاي هنري براي نيل به هنر .30

 (9امروز؛ )

به منظور افزايش اثرگذاري معارف ديني در  سازي و تقويت مطالعات براي معرفي هنرمندانة معارف اسالميزمينه .31

 (9جامعه؛ )

 (9ه؛ )هاي علميمشاركت حوزه حمايت از تاسيس و گسترش فعاليت مراكز آموزشي و پژوهشي هنر اسالمي با .32

 

 

 11 کالن راهبرد

 سالمت و پزشکی علوم  حوزة در نوآوری و فناوری علم، چرخة مؤثرتر آفرینینقش  

 :ملی راهبردهای

 ؛ كشور در سالمت هايفناوري و علوم سازيبومي و توسعه .1

 بر مؤثر اجتماعي عوامل نيز و اسالمي و سالم زندگي هايشيوه ترويج زمينة در پژوهش و آموزش توسعة .2

 بهداشت؛ و سالمت

 

 ملی اقدامات

 جامعه؛ سالمت حفظ و المس غذايي مواد از منديبهره منظور به پيشگيري، و تغذيه حوزه پژوهشهاي و آموزشها توسعة .1

(1) 

 (1) بومي؛ معضالت و بيماريها بر تأكيد با دانش توليد .2

 علوم اسالمي، علوم پايه، علوم با ايراني-اسالمي سنتي طب باليني، سالمت، علوم هايزمينه ارتباط تقويت .3

 (1) ؛اجتماعي علوم و انساني

 (1)؛ بومي ريهايفناو و علم توليد از حمايت منظور به كشور در سالمت تجهيزات و محصوالت بازار ساماندهي .4
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 اخالق رعايت با الکترونيک سالمت نظام ايجاد منظور به سالمت عرصه در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه .5

 ( 1) خصوصي؛ حريم و اجتماعي امنيت اسالمي،

 (2) اسالمي؛ تعاليم بر مبتني ايحرفه اخالق به متخلق انسانيِ سرماية تربيت رويکرد با يآموزش نظام تقويت .6

 

 

 12 کالن راهبرد

  مهندسی و فنی حوزة در نوآوری و فناوری علم، چرخة مؤثرتر آفرینینقش  

 :ملی راهبردهای

ثروت و بتيرقا وانت با فناوري جذب و توليد براي مهندسي ايهفناوري و علوم نيازمحور توسعة به ويژه توجه .1

 اي؛حرفه اخالق رعايت و مصرف صحيح الگوي و زيست محيط حفظ با آفريني

 مهندسي؛ و فني فعاليتهاي تقاضامحور ةتوسع از حمايت ساختارهاي تقويت .2

 :ملی اقدامهای
 (1)پايه؛ و وميمفه طراحي توان كسب منظور به مهندسي و فني شركتهاي تقويت .1

 (1)المللي؛ بين هايطرح در مشاركت براي مهندسي طراحي شركتهاي از حمايت .2

 ( 1)مهندسي؛ و فني خدمات و صادرات تشويق و تحصيل منظور به الزم سازوكارهاي ايجاد .3

 توانمندي و خودباوري ارتقاي منظور به داخلي متخصصان به فناوري و پژوهش ملي كالن طرحهاي واگذاري .4

 (1)جهان؛ و كشور آتي نيازهاي تأمين راستاي در و ملي

 ( 1) آنها؛ رعايت بر نظارت و ترويج و مهندسي ايحرفه اخالق معيارهاي تدوين .5

 و پاركها رد تعاوني و خصوصي بنياندانش هايشركت ايجاد سمت به مهندسي و فني آموختگاندانش تشويق .6

 (2)آنها؛ به خاص تسهيالت ةارائ طريق از فناوري و علم رشد مراكز

 (2)آنها؛ پاسخگويي و كارآمدي افزايش منظور به مهندسي ايهنظام ساماندهي و توسعه .7

 و گاههاپژوهش در شده توليد فني دانش كردن كاربردي منظور به مهندسي و طراحي شركتهاي از حمايت .8

 (2)دانشگاهها؛
 

 

 13 کالن راهبرد

 پایه علوم حوزة در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق ،توسعه  

 :ملی راهبردهای

 پاسخگويي و علم مرزهاي گسترش منظور به پايه علوم توسعه در آموزشي و علمي مؤسسات هدايت و تشويق .1

  جامعه؛ نيازهاي به
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 پايه؛ علوم ةحوز در هازيرساخت و نهادها وريبهره افزايش .2
 

 :ملی اقدامهای

 صنعت بخشهاي گذاري هسرماي افزايش و داراولويت هايحوزه در آنها از حمايت و يمل كالن طرحهاي تعريف .1

 (1) آنها؛ از بازار و

 در خود اعتبارات از بخشي كردهزينه به ايتوسعه و كاربردي تحقيقات و مطالعاتي طرحهاي تشويق و الزام .2

 (1)؛ مرتبط پايه علوم پژوهشهاي

 (1) علمي؛ ميانبر و جديد مسيرهاي كشف ايبر پايه علوم در پردازينظريه تشويق .3

 (1) تحصيلي؛ سطوح كليه در پايه علوم آموزش محتواي و شهايرو يارتقا و بازنگري .4

 (1) علوم؛ ساير با پايه علوم ميان تعامل تقويت .5

 تقويت و ريهمکا و هماهنگي افزايش منظور به پايه علوم ةحوز در پژوهشي و آموزشي مؤسسات سازي شبکه .6

 خبگانن جذب و پژوهشي كارهاي تقسيم تجهيزات، و امکانات اشتراك طريق از ايرشتهبين اتتحقيق

 (2)علمي؛
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 نوآوری و فناوری علم، نهادی چارچوب :پنجم فصل

 فناوری و علم نظام در ملی کار تقسیم 5-1

  ارزیابی و نظارت کالن، سیاستگذاری( الف

 جامع ةنقش مودنن اجرايي و سازي روزآمد فناوري، و علم ظامن راهبردي و كالن گيريتصميم و سياستگذاري

 و فناوري و علم الملليبين هايهمکاري كالن سياستگذاري آن، اجراي حسن بر نظارت و ارزيابي و كشور علمي

 نظر مورد سازوكار با كه باشدمي فرهنگي انقالب عالي شوراي ةعهد بر داراولويت يهايفناور ملي اسناد تصويب

 .گيردمي انجام راشو

 کشور علمی جامع نقشه اجرای بخشیانسجام و هماهنگی اجرایی، سیاستگذاری( ب

 و اختارهاس اصالح و نقشه اهداف تحقق سازوكار طراحي اجرايي، سياستهاي ابالغ و تصويب تهيه، منظور به

 ستاد" آن، اجراي حسن رب نظارت و علمي جامع نقشه اجراي در بخشي انسجام و هماهنگي مربوطه، فرآيندهاي

 :گردديم ايجاد زير تركيب با فرهنگي انقالب عالي شوراي توسط "كشور علمي جامع نقشه اجراي راهبري

 (رئيس) فرهنگي انقالب عالي شوراي دبير 

 شورا انتخاب به حقيقي اعضاي از نفر پنج 

 ايشان اجازه با دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد رئيس 

 فناوري و تحقيقات علوم، وزير 

 جمهوري رياست فناوري و علمي معاون 

 پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزير 

 پرورش و آموزش وزير 

 اسالمي شوراي مجلس تحقيقات و آموزش كميسيون رئيس 

 اسالمي شوراي مجلس درمان و بهداشت كميسيون رئيس 

 لميهع هايحوزه عالي شوراي انتخاب به حوزوي مدرسين از نفر يک 

 .رسدمي فرهنگي انقالب عالي شوراي تصويب به ستاد رئيس پيشنهاد با ستاد وظايف تفصيلي شرح: 1تبصره

 خدماتي، و يديتول صنعتي، فرهنگي، مختلف هايعرصه با فناوري و علم نظام ارتباط تنوع به توجه با: 2تبصره

 مربوط هايكميسيون و ستاد اتجلس در شركت جهت ذيربط نهادهاي سايؤر و وزرا از الزم موارد در

 .آمد خواهد عمل به دعوت

 سازیفرهنگ و اجرا ریزی،برنامه( ج 

 وزارت نخبگان، ملي بنياد و جمهوري رئيس فناوري و علمي معاونت فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت

 مركز ي،دانشگاه جهاد كشور، فرهنگستانهاي پرورش، و آموزش وزارت پزشکي، آموزش و درمان بهداشت،
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 صدا فناوري، و علمي مؤسسات و نهادها و هاوزارتخانه ساير جمهوري، رياست نوآوري و فناوري همکاريهاي

 فرآيند در كشور، فرهنگي و تبليغي دستگاههاي و نهادها ساير و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سيما، و

 ستاد با فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوب سياستهاي چارچوب در نقشه سازيفرهنگ و نمودناجرايي

 .نمايندمي همکاري كشور علمي جامع ةنقش اجراي راهبري

  کشور علمی جامع نقشة رسانی روزبه و ارزیابی نظارت، اجرا، نظام. 5-2

 بين در تعامالت و هافعاليت گردش شفاف و صحيح ترسيم و فناوري و علم نظام مختلف هاياليه در الزم تدابير اتخاذ

 نقشة كاركرد راستمرا و حفظ همچنين. است زمينه اين در كشور وريبهره ارتقاي و نقشه اجراي ضامن نظام، ياجزا

 و صحت از بتمراق و آن براي شدهبينيپيش زماني افق در نقشه اجراي پيشرفت كنترل و پايش مستلزم علمي جامع

 سوي به نقشه ايياجر نظام گيريجهت كه باشد ايهگونبه بايد مراقبت و پايش اين. است نقشه مختلف اجزاي اعتبار

 تغييرات اين طي،محي اوضاع و مفروضات در اثرگذار تغييرات هرگونه بروز صورت در و شود حفظ آن اهداف به دستيابي

 به. دبرسانن تصويب به ار  نياز مورد اصالحي اقدامات مربوط مراجع  و شود تحليل آن آثار و شناسايي زمان ترينكوتاه در

 :منظور اين

 ضمن مختلف، نهادهاي از استفاده و الزم سازوكارهاي ايجاد با كشور علمي جامع ةنقش اجراي راهبري ستاد -1

 .است اردعهده را نقشه اهداف تحقق ارزيابي و نظارت وظيفة مصوبات، ابالغ و الزم گيريهايتصميم انجام

 در علمي معجا نقشة ابالغ و تصويب از پس است موظف كشور علمي جامع ةنقش اجراي راهبري ستاد -2

 نوع تعيين و ربوطهم ملي اسناد ةارائ كشور، فناوري و علم اولويتهاي رساني بروز و تکميل به خاص زماني فواصل

 .كند اقدام زمينه هر در پشتيباني

 پژوهشي مؤسسات و لمسئو نهادهاي و هادستگاه همکاري با كشور علمي جامع ةنقش اجراي راهبري ستاد -3

 .اندرسمي بروز  و تکميل را مربوطه مطلوب وكميتهاي نياز مورد فناوري و علم شاخصهاي مطالعاتي

 موجود وضع ارشگز است موظف ذيربط دستگاههاي همکاري با كشور علمي جامع ةنقش اجراي راهبري ستاد -4

 ستاد اين نآ بر عالوه. كند تدوين ساليک طي كشور علمي جامع نقشة شاخصهاي براساس را كشور فناوري و علم

 شوراي به و دكنمي تدوين شاخصها آخرين اساس بر ساله هر را كشور فناوري و علم موجود وضع ارزيابي گزارش

  .كرد خواهد تسليم فرهنگي انقالب عالي

 طعمقا و هارشته در دانشجو پذيرش وضعيت است موظف كشور علمي جامع نقشة اجراي راهبري ستاد -5

 اين به كشور ازني ميزان گزارش ساليانه صورت به و نموده رصد را دولتي غير و دولتي دانشگاههاي در تحصيلي

 همراه به و نموده تهيه ركشو امکانات و هافرصت و تهديدها ملي، هاياولويت به توجه با را مقاطع و هارشته

 .نمايد ارائه فرهنگي انقالب عالي شوراي به موجود، وضع اصالح براي خود اقدامات گزارش

 علمي، جامع ةنقش اياجر راهبري ستاد اجرايي سياستهاي چارچوب در اندموظف اجرايي دستگاههاي ةكلي -6

 ستاد .نمايند سليمت ستاد به تصويب و بررسي براي و تدوين نقشه اين اجراي براي را خود هايبرنامه و طرحها

 به يکساله اصلفو در را اجرايي هايدستگاه شدةارائه هايبرنامه و هاطرح عملکرد و پيشرفت ميزان است موظف

 .نمايد گزارش فرهنگي انقالب عالي شوراي
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 شوراي مجلس با نقواني تصويب و اصالح جهت را الزم تعامل نياز صورت در فرهنگي انقالب عالي شوراي -7

 .داشت خواهد اسالمي

 و رقبا محيطي، اوضاع پايش و رصد ضمن است موظف ركشو علمي جامع ةنقش اجراي راهبري ستاد -8

 روزآمد اي،رهدو صورت به را كشور علمي جامع نقشة پژوهي،آينده رويکرد با فناوري و علم جهانيِ تحوالت

 .دهد ارائه فرهنگي انقالب عالي شوراي به تصويب براي و نموده

 اثربال و لغو مغاير، قبلي سياستهاي و مصوبات كليه و االجراستالزم تصويب تاريخ از كشور علمي جامع ةنقش

 .گرددمي

 خمور فرهنگي انقالب عالي شوراي جلسه نهمين و هفتاد و ششصد در فصل 5 در كشور علمي جامع نقشه

 .رسيد تصويب به 14/10/89


