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  مقدمه
 

د فرهنگی، علمی، جانبه در تمام ابعاهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران مستلزم تالش همهدستیابی به آرمان
هاي زمانی معین و اختصاص منابع الزم هاي پیشرفت در بازهاجتماعی و اقتصادي است. از این رو تدوین و اجراي برنامه

ها از لوازم ضروري احراز جایگاهی در شأن ایران اسالمی است. از سوي دیگر مقولۀ علم و براي تحقق اهداف این برنامه
هاي مختلف است. به این ترتیب تحقق هاي پیشرفت کشور و ابزار جدي رقابت در عرصهختترین زیرسافناوري از مهم

ها و هاي متعالی انقالب اسالمی ایران نظیر احیاي تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتآرمان
به در علم است؛ علمی که داراي سه جانکسب آمادگی براي برقراري عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه

  شاخصۀ عدالت، معنویت و عقالنیت است.
است که در آن نحوة طی مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسیم کار در سطح  ینیازمند ترسیم نقشۀ راه هدفتحقق این 

انداز و راهبردهاي چشم الزم است شفاف و دقیق مشخص شده باشد. به این ترتیببه طور مسیر این ملی و الزامات طی 
این  رسیمشود. از این رو، در ت دوینت سالۀ توسعۀ کشور،هاي پنجنظیر برنامه ترکالن و عملیاتی سطوحعلم و فناوري در 

توجه به اهداف و  شدهگیري از ارزشهاي بنیادین استخراجو بهره اسناد باالدستیگیري از با الهام ، تاشده شکوش هنقش
شود. در این چشم بیینهجري شمسی ت 1404انداز علم و فناوري در افق ي اسالمی ایران، چشمراهبردي نظام جمهور

ایرانی براي  -با اتکال به قدرت الیزال الهی و با احیاي فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسالمیجمهوري اسالمی ایران «انداز، 
-هاي صالح، فرهیخته، سالم و تربیتاز انسان برخوردارکشوري بخشی در جهان، پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام

هاي جهان؛ توانا در تولید و توسعۀ علم، فناوري و نوآوري و شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در تراز برترین
  خواهد بود. »به کارگیري دستاوردهاي آن و پیشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعیت علمی در جهان

ظم انقالب اسالمی با درکی هوشمندانه از ظرفیت کشور در ایفاي این نقش خطیر و نیز با اشراف بر امکانات و رهبر مع
هاي عملیاتی، ریزيگذاري دقیق در زمینۀ علم و فناوري و برنامهاستعدادهاي عظیم موجود در کشور، خواستار هدف

برداري از . ایشان در تأکیدات مکرر خود بهترین بهرهاندبندي شده و یکپارچه در سطوح مختلف این عرصه شدهزمان
مجموعۀ منابع کشور را براي طی حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی را در قالب نقشۀ 

- له با مضامین جنبش نرماند. این تأکیدات در کنار رهنمودهاي سالهاي گذشتۀ معظمجامع علمی کشور مطالبه نموده
فزاري و نهضت تولید علم و نیز انتظار جدي ایشان براي اهتمام و جدیت در مسیر پیشرفت علمی کشور موجب گردید ا

  که تدوین نقشۀ جامع علمی کشور به طور ویژه در دستور کار شوراي عالی انقالب فرهنگی قرار گیرد.
 و راهبردها، از مبانی، اهداف، سیاستهااي جامع، هماهنگ و پویا مجموعهبر اساس تعریف، نقشۀ جامع علمی کشور 

نگر براي دستیابی به اهداف چشمهاي اسالمی و آیندهفناوري مبتنی بر ارزش و ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم
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ها و نمونهدر این سند  تالش شده به مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریهساله کشور است. انداز بیست
  علمی و تجارب عملی تکیه شود. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروري است: هاي

 قانون و  مقام معظم رهبري ،کبیر انقالب اسالمی(ره)رهنمودهاي رهبر در چارچوب  جامع علمی کشور نقشه
لمی بینی سازوکارهاي الزم بروز رسانی، توانایی تبیین ساحت عو با پیش بوده اساسی جمهوري اسالمی ایران

  باشد.ایرانی پیشرفت را دارا می - الگوي اسالمی
 ؛هاي متعدد کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوريریزي، فعالیت، و تالش کمیتهاین نقشه حاصل برنامه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ انجام پژوهشهاي  و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
ز پژوهشهاي موجود و مشارکت جمع زیادي از صاحبنظران و اندیشمندان عرصۀ علم و گوناگون؛ بهره گرفتن ا

اندرکاران سیاستگذاري و مدیریت کالن نظام علمی کشور، مدیران، استادان و فناوري کشور اعم از دست
 ها و انجمنهاي علمی، کارشناسان آموزش و پرورش، صاحبنظرانها، پژوهشگاها، قطبپژوهشگران دانشگاه

هاي اجرایی کشور بوده، که از همۀ ها و بخشحوزة علمیه قم، و مدیران و مسؤوالن علم و فناوري از دستگاه
  شود.آنان قدردانی و تشکر می

 شوند در قالب صاحبنظران که پشتوانۀ علمی و پژوهشی این نقشه محسوب می ها و آرايمجموعۀ پژوهش
برداري به تدریج جامع علمی کشور تنظیم و براي بهره تحت عنوان اسناد پشتیبان نقشهمجلدات متعدد 

  گیرد.توسط دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی در دسترس عموم قرار می
الزم است کلیه دستگاهها اجرایی و نهادها نهایت تالش خود را براي اجراي کامل با ابالغ نقشۀ جامع علمی کشور 

الزم براي تحقق کامل اهداف نظام  زمینه و بسترید است که با اجراي این نقشه ها و اقدامات آن بکار گیرند. امبرنامه
  شاءاهللا.حق مقام معظم رهبري از جامعۀ علمی فراهم شود، انمقدس جمهوري اسالمی ایران و انتظارات به

  
  نژادمحمود احمدي

  رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی 
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  :اول فصل

  کشور علمی جامع نقشه بنیادین ارزشهاي. 1-1

 کشور علمی جامع نقشۀ پشتیبان اسناد عۀمجمو در که نظري مبانی یۀپا بر کشور فناوري و علم نظام ارزشی مبانی
 نظام، گیریهايجهت کنندة مشخص و بوده کشور علمی حرکت بر حاکم روح مثابۀ به و است استوار شده، ارائه

  :از عبارتند ارزشها این مهمترین. است فناوري و پژوهش پرورش، آموزش، هايرصهع در نبایدها و باید و هااولویت

  فناوري؛ و علم ابعاد کلیۀ در اسالم توحیدي بینیجهان حاکمیت .1
  فناوري؛ و علم گرایانۀآخرت هدفمندي و هدایتگر علم .2
 و فناوري، و علم حوزه در مستضعفین خصوص به همگان دستیابی و استعدادها پرورش محوري،عدالت .3

  علم؛ در پذیريخطر و نوآوري خالقیت، تقویت
  وي؛ آزادگی و طلبعلم عقلگرا، جو،حقیقت فطرت بر تکیه با انسان کرامت .4
  ؛)احسن جدال( افکار تضارب و آرا تبادل و آزاداندیشی .5
 هب اخالقی و حقوقی احترام ضرورت و علم ذاتی ارزشمندي عالم، و علم تکریم عقالنیت، اصل به توجه .6

 ارزشی نظام چارچوب در آنها از گیريبهره و بشري علمی ودستاوردهاي علمی؛ فکري آفرینشهاي
  اسالم؛

 معنوي، سالمت و زیست محیط با هماهنگ و آفرینثروت توانمندساز، آفرین، کمال فناوري و علم .7
 جامعه؛ آحاد اجتماعی و روانی جسمی،

  اسالمی؛ بینیجهان چارچوب در انسانی علوم راحیط و بازبینی در بخصوص علمی بنیادین تحول ایجاد .8
 جهان؛ در فناوري و علم توسعۀ فرآیندهاي و جهانی محیط با بخشالهام و فعال تعامل .9

 و مشارکت و تعاون روحیۀ تقویت گروهی، و فردي منافع بر عمومی مصالح تقدم محوري،اخالق . 10
 .آن با مرتبط نهادهاي و علمی جامعۀ آحاد پذیريمسئولیت
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ينوآور و فناوري علم، نظام الگوي یاصل يهایژگیو. 1-2  

 نینو تمدن جادیا و فرهنگ احیاي دنبال به که ایرانی جامعه ویژة ينوآور و فناوري علم، نظام مناسب الگوي
  : باشد داشته را زیر یاصل هايویژگی باید است ایرانی ـ اسالمی

 نبودن یکاف و نظام بلندمدت اولویتهاي و آرمانها اهداف، هب توجه با: تقاضامحوري و محوريعرضه ترکیب. 1
. شود اختصاصی حمایت باید داراولویت يهاحوزه برخی از مذکور، موارد از صنعتی و اقتصادي بخشهاي هايتقاضا

 يسو از. است جامعه يآرمانها و اهداف يمبنا بر دانش عرضۀ و دیتول به معطوف فناوري و علم نظام از وجه این
 و دانش کردنتجاري جهینت در و فراملی و ملی اقتصادي و صنعتی ،یاسیس ،یفرهنگ نظامهاي تقاضاي افزایش گرید

 فناوري و علم نظام براي مناسب الگوي بنابراین،. دارد کشور داریپا و جانبه همه شرفتیپ در ايویژه اهمیت فناوري،
  .است يمحورتقاضا و يمحورعرضه يالگوها از ترکیبی نهیزم نیا در ایرانی جامعۀ

 نیازها، به توجه نظر از ایرانی جامعۀ فناوري و علم نظام :مداريدرون و مداريبرون کردیرو دو اجتماع. 2
 در روپیش فرصتهاي به توجه با گرید يسو از. است مداردرون کشور، نسبی مزیتهاي و بومی ظرفیتهاي و قابلیتها
 نیا در بنابراین و داشته کشورها ریسا و اسالم جهان با فعال يفناور و یعلم مشارکت ،یاسالم يکشورها و جهان

  .است مداربرون نهیزم

 داریپا و جانبههمه شرفتیپ عامل توأمان، عمل و علم که آنجا از: مهارت و پژوهش ت،یترب با آموزش قیتلف. 3
. یابد تحول تلفیقی الگویی جهت در عتسر به فناوري و علم یفعل نظام بر حاکم تفکیکی الگوي باید است، کشور
 الگوي نتیجه در و ابدی ادامه آموزشی هايدوره تمام در و آغاز ابتدایی آموزش از باید قیتلف نیا منظور بدین

 و مهارتها پرورش انسانها، تیترب همراه به دانش یادگیري بر مبتنی الگوي به را خود جاي یفعل مدارحافظه آموزشی
  .شد خواهد تقویت يمحورپژوهش کردیرو نیز عالی آموزش نظام در. ددا خواهد پژوهش
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:دوم فصل  

 فناوري و علم مطلوب وضع

 که  تهدیدها و فرصتها ضعف، قوت، نقاط تحلیل و فناوري و علم موجود وضع مبناي بر فناوري و علم مطلوب وضع
  .ستا گردیده تدوین است آمده علمی جامع نقشه پشتیبان اسناد مجموعه در

  شمسی هجري1404 افق در ایران اسالمی جمهوري فناوري و علم اندازچشم 2-1

 احیاي با و الهی الیزال قدرت به اتکال با فناوري، و علم در شمسی هجري 1404 افق در ایران اسالمی جمهوري
 کشوري جهان، در بخشی الهام و عدالت گسترش ملی، پیشرفت براي ایرانی -اسالمی نوین تمدن برپایی و فرهنگ

  :است

 طراز در دانشمندانی با و انقالب و اسالم مکتب در شده تربیت و سالم فرهیخته، صالح، انسانهاي از برخوردار 
  جهان برترینهاي

 آن دستاوردهاي کارگیريبه و نوآوري و فناوري علم، توسعۀ و تولید در توانا  

 جهان رد علمی مرجعیت با فناوري و دانش مرزهاي در پیشتاز  

  کشور فناوري و علم نظام کالن اهداف 2-2 

  جهان؛ در بخشی الهام و علمی برجستۀ جایگاه احراز و اسالم جهان در فناوري و علم اول جایگاه به دستیابی .1

 مرجعیت احراز براي نخبه و فرهیخته شایسته، انسانهاي از برخوردار و محور عدالت بنیان، دانش جامعۀ استقرار .2
  جهان؛ در علمی

 آحاد در خالقیت روحیۀ و آزاداندیشی اخالق، تقویت با همراه تخصصی و عمومی آموزشهاي گسترش و تعمیق .3
  جوان؛ نسل ویژهبه جامعه،

 و انتشار و کشور؛ نسبی مزیتهاي و نیازها اولویتها، با متناسب نافع، و نوین فناوریهاي و علوم توسعۀ به دستیابی .4
  خدماتی؛ و صنعتی آموزشی، مختلف نهادهاي رد آنها کارگیريبه
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 ناخالص تولید درصد 50 از بیش به داخلی فناوري و دانش بر مبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش .5
  کشور؛ داخلی

  علمی؛ المللیبین زبانهاي بین در فارسی زبان جایگاه ارتقاي .6

 تمدن و فرهنگ در ایران تاریخی و محوري موقعیت یاياح و اسالم جهان در فناوري و علم ارتقاي به کمک .7
  اسالمی؛

  .المللی بین  علمی معتبر مراکز با فناوري و علمی همکاریهاي گسترش. 8

  

  کشور نوآوري و فناوري علم، نظام بخشی اهداف. 2-3

  دانش عمومی افراد جامعه و حذف بی سوادي؛ مناسبسطح  به دستیابی. 1 

  ی؛الت آموزش عموم. پوشش کامل دورة تحصی2

  آموزان در:هدایت کننده دانش مناسب ینظام آموزش از برخوردار. 3

  . کسب فضایل، شناخت مسئولیتها، و وظایف در برابر خدا، خود، جامعه، و خلقت؛3-1

  ي؛قدرت تفکر و خردورز یت. جهت تقو3-2

  . کسب آمادگی براي ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده؛3-3

  مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی؛ . حضور3-4

  شغلی و آیندة شغلی براي برآوردن نیازهاي جامعه؛ هاياستعداد جهت. 3-5

  ؛استعدادهاي علمی براي ورود به دورة تخصصی جهت. 3-6

سطح دانش و مهارت نیروي کار کشور متناسب با استانداردهاي جهانی و در راستاي پاسخگویی به  به دستیابی. 4
  المللی؛جامعه و بازار کار داخلی و بین نیازهاي

  هاي دنیا؛بندي دانشگاههاي جهان اسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاه. کسب رتبۀ نخست در رتبه5
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بندي نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح به دستیابی. 6
  دانشگاهها و نیازهاي کشور؛

  اسالمی و نیازهاي بومی؛ یسطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبان به دستیابی. 7

  جایگاه کشور در: تثبیت. 8

  منطقه؛ در محوري نقش به دستیابی منظور به گاز و نفت حوزه هايفناوري و علوم

  اسالم؛ جهان در فناوري و علمی اول جایگاه کسب منظور به اطالعات فناوري

  مربوطه؛ جهانی بازار از درصد 3 کسب منظوربه زیستی فناوري

  مربوطه؛ جهانی بازار از درصد 2 کسب منظوربه میکرو و نانو فناوریهاي

گداخت و دستیابی به فناوري اعزام  يبه دانش انرژ یابیاي، دست. کسب دانش طراحی و ساخت نیروگاههاي هسته9
مشارکت جهان اسالم و  با)، GEO( آهنگ زمین مدارهواره به انسان به فضا و دانش طراحی، ساخت و پرتاب ما

 المللی.همکاریهاي بین

  

  2شاخص هاي کالن علم و فناوري کشور 1. کمیتهاي مطلوب اهم22-4

  

 

1 

 

سرمایۀ 
 3انسانی

 1404مطلوب در سال  شاخص
درصد پوشش 
 تحصیلی کشور

 درصد 100ک به نزدی میزان واقعی دورة آموزش عمومی(ابتدایی و راهنمایی)
 درصد 95 میزان واقعی دورة متوسطه

 درصد 60 سال کشور) 24تا  18مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالی (از جمعیت 
 درصد 30 از کل دانشجویان  سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 در صد 5/3 سهم دانشجویانِ دکتري از کل دانشجویان

                                                        
 موجود است.کشور  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمیمجموعه شاخصهاي تفصیلی علم و فناوري در  . 1
 مراجعه شود. 3بند  2-5بخش  5مشخص نشده است به فصل  1404در ارتباط با شاخصهاي کیفی و یا شاخص هایی که کمیت مطلوب آنها در افق  . 2
لبته در حوزه علوم انسانی . اخواهد شدتصویب کشور توسط ستاد راهبري اجراي نقشه جامع به نیاز واقعی  باتوجههاي مختلف  حوزهکمیتهاي مرتبط با سرمایه انسانی در  توزیع. 3

 خواهد شد. پیشنهاد شوراي تخصصی تحول علوم انسانی کمیتهاي مطلوب توسط
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 نفر1,200,000 دانشگاهی (سالیانه) تعداد فارغ التّحصیالن
 ـ وقتتعداد پژوهشگر تمام

درصد پژوهشگران 
 تمام وقت

 درصد 10 دولت
 درصد 50 هاي علمیه و حوزه و پژوهشی آموزش عالیسات سمؤ

و نهادهاي عمومی  یصنعت -تجاري -بنگاههاي اقتصادي
 و غیر انتفاعی

 درصد 40

 نفر 2,000 تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت تعداد اعضاي هیئت علمی 
  -   نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل متخصصان کشور

 

2 

 

 

  اخالق

  و

 ایمان

 

 ـ محیطهاي علمی میزان نفوذ فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در
 -  میزان پایبندي به اعتقادات و باورهاي اسالمی

 -  هاي علمیدر محیطمیزان التزام افراد به احکام اسالمی 
 ـ ايمیزان رعایت اخالق حرفه

 ـ میزان اعتماد به توان خودي در توسعه کشور
 ـ میزان پایبندي به قانون

  میزان پایبندي به انقالب اسالمی، نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی

    
 

 

 

 

3 
انتشارات 

  علمی

 PPP ( 800تعداد مقاالت در هر میلیون نفر از جمعیت (
 CPP( 15(  میزان استنادات در واحد انتشارات

سازي شده در ي به مقاالت نمایهوالتّحصیالن دانشگاهی و حوز نسبتِ فارغ
 المللیهاي بیننمایه

10 

 40/0 المللی به هیئت علمی سازي شده در سطح بیننسبتِ مقاالت نمایه
ت کامل همایشهاي معتبر علمی تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاال

 داخلی و خارجی به تفکیک
 - 

شده در پایگاههاي بین تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در مجالت نمایه
 المللی معتبر 

 - 

شده و انتشاریافته توسط دانشگاهها، مراکز تعداد کتب علمی تخصصی تألیف
 تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی 

 - 
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نشریه با فاکتور تأثیر  160 المللی معتبرشریات با نمایۀ بینشمار ن
 3باالتر از 
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4  

  فناوري

  و 

  نوآوري 

تعداد اختراعات و 
رسیده ثبتاکتشافات به

به تفکیک ملی و بین 
  المللی

 50,000 4ملیمعتبر  

 10,000 معتبر بین المللی

پایگاههاي ده در اختراعات ثبت ش به التّحصیالن دانشگاهینسبتِ فارغ
  معتبر بین المللی

1500 

 15/0 به هیئت علمی پایگاههاي معتبر بین المللینسبتِ اختراعات ثبت شده در 
 -   شاخص نوآوري

 -   شاخص دستیابی فناوري
 - و باالتر)20تعداد فناوریهاي پیشرفتۀ کشور با رتبۀ جهانی باال(

 - بنیانتعداد شرکتهاي دانش

 کار گروهی 5

  -  تعداد مقاالت علمی با بیش از یک نویسنده

 - تعداد ثبت اختراعات با بیش از یک نام
 تعداد طرحهاي تحقیقاتی با بیش از یک مجري

  

 

- 

6 

  گذاري سرمایه

  و 

 تامین مالی

هاي آموزش و هزینه سهم
تحقیقات از تولید 

 ناخالص داخلی

 درصد 7 آموزش
 درصد 4 تحقیقات

 درصد 50 هاي تحقیقاتسهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه

کرد اعتبارات تحقیقاتی در اولویتهاي علم و فناوري به کل نسبت هزینه
 اعتبارات تحقیقاتی کشور

-  

 

 -  حجم قراردادهاي مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

                                                        
 ) نهاد متولی اعتبار سنجی اختراعات و اکتشافات را معرفی خواهد نمود.5-1بر اساس بند (ب) بخش ( ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور  4
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 - هاي بخش صنعتزینهکرد تحقیق و توسعه از کل هسهم هزینه
و توسعه صنعت در مؤسسات آموزش عالی و  تحقیقکرد سهم هزینه

 هاي بخش صنعتپژوهشی از کل هزینه
- 

 

7 

 

 مشارکت
  المللیبین

  - تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر
  - المللی مشارکتیهاي بینتعداد پژوهش

 - ي نخستین بار در دنیاهاي علمی جدیدالتأسیس کشور براتعداد حوزه
 - المللیتعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مدیریت مجامع بین

هاي علمی و راهبري همایشهاي تعداد سخنرانان مدعو و اعضاي کمیته
 المللیمعتبر بین

- 

 2250 تعداد مقاالت بسیار پر استناد
درصد  10دي جهانی جزء بنتعداد دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در رتبه

 بهترین مراکز هستند
 دانشگاه 5حداقل 

  - دیگر کشورها  و متخصصانمیزان جذب دانشجویان 

  

 

آمایش   8
  آموزشی

 - ها و تناسب آن با نیازهاي مناطق مختلف کشورتوزیع رشته

 - ها امکان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاه
 هاي مناطق مختلف ت تکمیلی براي استعدادامکان دسترسی به تحصیال

 

  

 

-  

 

 اثربخشی 9

 درصد4 درصد رشد سالیانۀ سرانۀ تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوري
 - درصد کاهش میزان بیکاري به دلیل توسعۀ علم وفناوري

 - میزان رشد شاخص توسعۀ انسانی
  درصد 50بیش از فناوري داخلی از تولید  تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و سهم
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  ناخالص داخلی کشور
از کلّ صادرات غیرنفتی کشور به  فناوریهاي باالمبتنی بر  سهم صادراتِ

  درصد
  ـ

  -  صدور خدمات فنی و مهندسی
کل ارزش  از سهم ارزش افزودة تولیدي صنایع با فناوري باال و متوسط

  تولیدي کشور افزوده
  درصد 50

گیري امور مربوط به میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم
  علم و فناوري
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:سوم فصل  

  کشور يعلم و فناور ياولویت ها 
 اولویتها از پشتیبانی رویکرد و بندياولویت اهداف. 1- 3

  

 محوري،نیاز وري،محمزیت رویکردهاي ترکیب حاصل حاضر سند در کشور فناوري و علم اولویتهاي استخراج
 موجود وضع به بسته آنها از پشتیبانی نوع اولویتها، تحقق منظوربه و اساس این بر. است نگريآینده و مرزشکنانه

 هايپشتیبانی از وسیعی طیف در نظر مورد کیفی ارتقاي و تحول و کمی توسعۀ نوع و مرتبط فناوریهاي و علوم
دیریتی متغیر خواهد بود. برخی رویکردهاي پشتیبانی از اولویتهاي علم و فکري، مالی، قانونی، منابع انسانی و م

  فناوري عبارتند از: 

 متمرکز؛ مالی تسهیالت و ردیفها و سالیانه هايبودجه و سالهپنج هايبرنامه طریق از گذاریهاسرمایه هدایت -
 دار؛اولویت هايحوزه در نیاز مورد متخصص و نخبه نیروهاي جذب و تأمین براي آموزش نظام هدایت -
 رشد براي خاص تشویقی ضوابط و سیاستها تصویب و تدوین تنظیم، و فرایندها و ساختارها جادیا و اصالح -

 دار؛اولویت هايحوزه در(میانبُر)  سریع
  

  کشور فناوري و علم اولویتهاي. 2- 3

تفاوت شکل و میزان  بندي،دسته وعن این از منظور. اندشده تبیین ج و ب الف، سطح سه در بیترت بهاولویتها  
تخصیص منابع اعم از مالی و انسانی و توجه ویژة مدیران و مسؤوالن است، به این معنا که حصول اطمینان از رشد و 
شکوفایی در برخی از اولویتها نیازمند توجه، هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی کشور است و در برخی 

 .شد خواهد حاصل منابع غیرمتمرکز تخصیص و میانی هايمدیریت یبانیشتپدیگر رشد و توسعه با 

  

  اولویتهاي الف 
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 –و میکرو  نانو يهايفناور – 6ياهسته يفناور - و ارتباطات  اطالعات يفناور - هوافضا يفناور :5يدر فناور  
  ؛یفرهنگ و نرم يهايفناور  –7یطیمح ستیز يهايفناور – یستیز يفناور -  گاز و نفت يهايفناور

 لیو تبد افتیباز -  ییدارو اهانیگ -  یمولکول یپزشک و يادیبن يسلولها -  چگال ةماد :کاربردي و پایه علوم در
  ؛يکدگذار و يرمزنگار -  ریپذ دینو و تجد يهايانرژ -  يانرژ

تصاد، جامعهاق - فقه تخصصی   -  یکالم اسالم - مطالعات قرآن و حدیث  :اسالمی معارف و انسانی علوم در   
 متکی مضاف هايفلسفه - یاسالم یمبان بر یمبتن تیریمدو  تربیتی علوم ،یشناسروانحقوق،  ،یاسیسعلوم ،یشناس

 علم، تیریمد و ياستگذاریس -  یاسالم ياحرفه و يکاربرد اخالق -  امامت و تیوال فلسفه -  اسالمی حکمت بر
  علم؛ انزب عنوان به یفارس ادب و زبان -  فرهنگ و يفناور

 بار يدارا يهايماریب بر دیتأک با سالمت يارتقا و يریشگیپ دانش - و اقتصاد سالمت  ياستگذاریس :سالمت در  
   ؛یبوم هیتغذ ياستفاده از الگوها -  یاسالم يهاآموزه با منطبق سالم یزندگ وةیش يالگوها -  یبوم معضالت و باال

 اقتصاد  -  مقدس دفاع و اسالمی انقالب با مرتبط هنرهاي -  ایرانی اسالمی هنرهاي -  هنر فلسفه و حکمت: درهنر  
 اسالمی يشهرساز و معماري -  يوتریکامپ يهايباز و شنیمیان بر دیکأت با يمجاز يهارسانه -  نمایس و لمیف -  هنر

 .اسالمی ایرانی يهنر طراحی -  یسینو داستان و شعر ات،یادب -  رانیا یبوم و یسنت یقیموس -  ایرانی

  

  ب اولویتهاي 

مین -  کیو روبات ونیاتوماس -  کیمکاترون -  ییایمیش يحسگرها - حسگرها ستیز -  کیفوتون -  زریل :يفناور در
 - یمعدن مواد استخراج و اکتشاف -  کیژنت ریذخا يایو اح حفظ -  مرهایپل -  بیمواد نوترک -  يسازیکشت -  رساناها

  رعامل؛یغ پدافند -  لیو س زلزلهو مقابله با  ینیبشیپ

                                                        
 قرار می گیرند. همان سطح ار اولویتهاها در فناوریهر دسته از علوم مورد نیاز  ٥
 شکافت و گداخت. از جمله ٦
 مبارزه با خشکسالی و شوري.  -بیابان زدایی   - مدیریت پسماند  -و هوا  خاك، کاهش آلودگی آب -مدیریت و فناوري آب، خاك و هوا  از جمله ٧
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 ذرات و باال يها يانرژ کیزیف -  کیاپت -  کیانفورمات ویب -  یستیز یمنیا -  کیزیژئوف: کاربردي و پایه علوم در
 - کیژنت علوم – شتابگرها و یاتم کیزیف -  یشناس هانیک و نجوم -  یکوانتوم اطالعات پردازش و محاسبات -  يادیبن

  ؛يتوپولوژ -  يفاز يهاتمسیس و نرم محاسبات  -  يرفتار و یشناخت علوم

 - فلسفه -  یاسالم عرفان -  هیأتال - آن  يارشتهنیو مطالعات ب یاخالق اسالم :یاسالم معارف و انسانی علوم در
 خانواده و زنان مطالعات  -یاسالم انقالب و رانیااسالم،  خیتار -  یافزائو مهارت ینیکارآفر - يانتقاد یشناس غرب
   ؛سیاسی جغرافیاي - ) یرانیو ا یاسالم خیتار کردیرو(با  علم خیتار -  یاسالم یمبان بر یمبتن

  - یپزشک زاتیتجه -  یسنت طب -  سالمت دانش و اطالعات مدیریت -  بینوترک و دیجد يداروها :سالمت در 
  ؛ياهیتغذ يفناور -  کیولوژیب يهافرآورده -  یدرمان ژن -  یمولکول و یسلول

 -  یدست عیصنا و یسنت يهنرها - هنرهاي مطالعات تطبیقی حوزه - مدرن  انتقادي هنر مطالعاتهنر:  در 
 .یبر نگاه اسالم دیعلوم با تاک يهاهنر و شاخه يارشته انیمباحث م - یشینما يهنرها -  یسیخوشنو

 

 

 

  ج اولویتهاي

 دریایی هايسازه -  مغناطیسی مواد -  فلزي آلیاژهاي -  پزشکی مهندسی -  کاتالیستها -  اپتوالکترونیک :فناوري در
بهره و احیا -  مقاوم و سبک ساختمانی مصالح -  شهرسازي و ترافیک -  نقل و حمل ایمنی -  ریلی نقل و حمل - 

  بومی؛ هايفناوري -  جنگلها و مراتع  برداري

 - همساز و تابعی آنالیز -  ترکیبیاتی و گسسته ریاضیات -  غیرخطی ریاضیات و جبر :کاربردي و پایه علوم در
 فیزیک -  بیوفیزیک -  پالسما  -  ریاضی زیست -  سازي بهینه و کنترل -  احتمال و دینامیکی هاي ستمسی

 و فرآوري -  مهندسی شناسی زمین و تکتونیک -  سیلیکونی مواد – سبز شیمی -  بیوشیمی -  پیچیده سیستمهاي
 دریایی علوم و شناسیاقیانوس -  اقلیمی تغییرات -  محیطی زیست مخاطرات -  معدنی و آلی مواد تلخیص و استحصال

 الگوي سازي بهینه -  زیستی تنوع از برداريبهره با مناسب هايگونه و ارقام تولید -  غیرزیستی و زیستی تنشهاي - 
  زیستی؛ شناسی جامعه -  ايمنطقه کشت
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  غذایی؛ امنیت -  غذایی نیایم -  اعتیاد انواع با مقابله -  بالینی علوم با پایه علوم بین ايرشته میان علوم : سالمت در
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  راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوري در کشور :چهارم فصل

  راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور  1- 4

 تربیت و تعلیم نظام سازيهماهنگ و فناوري و علم نهادهاي و ساختارها به  بخشیدنانسجام و اصالح :1 کالن راهبرد
  نکال ریزيبرنامه و سیاستگذاري مراحل در

 علم مولد و شکوفا مساعد، فضاي ایجاد و جامعه اصلی هايگفتمان از یکی به آن تبدیل و علم به توجه :2 کالن راهبرد
   سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هايمؤلفه بکارگیري و  تعمیق و توسعه طریق از اسالمی هايآموزه مبناي بر فناوري و

  اقتصاد در نوآوري و فناوري علم، چرخۀ مؤثرتر نقش ایفاي :3 کالن راهبرد

 - ایرانی الگوهاي اساس بر دانش و اخالق  بر معهجا مدیریت ابتناي و دانش مدیریت کردن نهادینه :4 کالن راهبرد
 امنیتی - دفاعی و فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادي، علمی، نهادهاي در اسالمی

 و  آموزشی نهادهاي شدن اسالمی فرایندهاي در تسریع و علم به اسالمی نگرش کردن نهادینه :5کالن راهبرد
 پژوهشی
 مبانی با انطباق منظوربه عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربیت و  تعلیم نظام  نوسازي و تحول  :6کالن راهبرد

 نقشه کالن اهداف تحقق و  اسالمی تربیت و تعلیم

 و واقعی نیازهاي رفع و مشکالت حل سمت به نوآوري و فناوري ،پژوهش آموزش، دهیجهت :7کالن راهبرد
 علمی مرجعیت تحقق براي دانش مرزهاي در نوآوري و سرزمین آمایش به توجه با کشور اقتضائات

 و نوآور الق،خ خودباور، کارآفرین، متقی، انسانهاي پرورش بر تأکید با انسانی سرمایۀ توانمندسازي و تربیت  :8 کالن راهبرد
 جامعه نیازهاي و اسالمی ارزشهاي با متناسب  نوآوري و فناوري علم، تولید در توانا

  اسالم جهان  و منطقه کشورهاي ویژهبه دیگر کشورهاي با فناوري و علمی اثرگذار و فعال تعامل   :9 کالن راهبرد

  اسالمی معارف بر مبتنی هنر و انسانی علوم در کیفی و کمّی ارتقاي و تحول  :10 کالن راهبرد
 سالمت و پزشکی علوم  حوزة در نوآوري و فناوري علم، چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش  :11 کالن راهبرد
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  مهندسی و فنی حوزة در نوآوري و ريفناو علم، چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش  :12 کالن راهبرد
  پایه علوم حوزة در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق ،توسعه  :13 کالن راهبرد
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  :کشور در فناوري و علم توسعۀ کالن هايراهبردراهبردها و اقدامات ملی متناسب با  2- 4
 

:1 کالن راهبرد  

 تربیت و تعلیم نظام سازيهماهنگ و فناوري و علم نهادهاي و ساختارها به  بخشیدنانسجام و اصالح    
  نکال ریزيبرنامه و سیاستگذاري مراحل در

  :ملی راهبردهاي
 و علم جامع نقشه کردن ییاجرا در کشور مختلف بخشهاي در افزاییهم و هماهنگی يارتقا و سیاستگذاري . 1

  فناوري؛
 کالن سیاستهاي با ،توسعه لهساپنج هايبرنامه ویژهبه کشور، اقتصادي و صنعتی توسعۀ سیاستهاي همسوکردن . 2

   کشور؛ در فناوري و علم توسعۀ
  ؛ فناوري و علم حوزة با مرتبط نهادهاي مالکیت و مدیریت حدود تعیین . 3
  فناوري؛ و علم هايحوزه در فکري مالکیت نظام ساماندهی . 4
  کشور؛ فناوري و علم نظام مقررات و قوانین کردن روزآمد و سازيساده سازي،یکپارچه اصالح، بازنگري، . 5
 حوزه در بومی هاي استاندارد تعیین و ملی نوآوري و فناوري علم، ارزیابی و نظارت ساختارهاي و فرآیندها اصالح . 6

  کشور؛ اجتماعی و اقتصادي نیازهاي چارچوب در فناوري و علم
   فناوري؛ و علم توسعه مالی تأمین نظام ساماندهی . 7
 نهادینه و اجتماعی ـ اقتصادي هايواحد ادارة براي فنی و علمی دانش بر مبتنی ايحرفه نظامهاي سازماندهی . 8

   ؛نوآوري و فناوري علم، نظام در کارآفرینی و محوريپژوهش گرایی،مهارت فرهنگ کردن
 ايحرفه و مهارتی آموزش عمومی، رسمی آموزش دورة بین در ریزيبرنامه و سیاستگذاري در هماهنگی ایجاد . 9

   ؛تربیت و تعلیم هايفعالیت فرایند تداوم منظور به عالی آموزش و
 بمنظور فرهنگی انقالب شورایعالی و علمیه هايحوزه شورایعالی مشترك ریزيبرنامه و سیاستگذاري . 10

  اسالمی؛ هايآموزه پرتو در علم توسعه و تولید در دانشگاه و حوزه تعامل ارتقاي و ساماندهی
 کشور؛ در رسمی غیر و رسمی تربیت و تعلیم نظام میان مرزهاي کاهش و هماهنگی ایجاد . 11

  
  : ملی اقدامات

http://www.daneshmasael.com
http://www.amirbehrooz.ir


  مرجع دانش مسایل مدیریتیwww.daneshmasael.com کشورنقشه جامع علمی 
www.amirbehrooz.irامیرحسام بهروز   

 

22 | P a g e  
 
 

 هايبرنامه ابالغ و تصویب علمی، جامع نقشه کردن اجرایی اجرایی، سیاستگذاري براي الزم سازوکار طراحی . 1
 8)1(مربوطه؛ هايارزیابی و نظارت و ملی

 و علم چرخه با مرتبط نهادهاي تکمیل و فناوري و علم در ذیربط نهادهاي بین بخشی انسجام و هماهنگی . 2
 )1(فناوري؛

 ابعاد تقویت با همزمان دولت گريتصدي کاهش و فناوري و علم نظام در غیردولتی بخش توانمندسازي . 3
  )3(آن؛ نظارتی

 )3(فناوري؛ و علم نهادهاي و مؤسسات از پشتیبانی و توسعه در خیریه و وقف سهم افزایش . 4
 )4(مجریه؛ ةقو در فناوري و علم ةحوز در فکري مالکیت سنجی اعتبار و ثبت . 5
 )4و3(قضائیه؛ ةقو در هادادخواهی و شکایات به رسیدگی براي فناوري و علم تخصصی دادرسی نهاد ایجاد . 6
 )4(دار؛اولویت هايحوزه در) اثباتی( امتحانی اختراع ثبت نظام ایجاد . 7
 پیگیري و تنظیم خصوصی دفاتر جمله از اکتشاف و اختراع ثبت پشتیبان نظام تکمیل و ترمیم اصالح، . 8

 ) 4(ي؛فناور رسانی اطالع مراکز و اکتشاف و اختراع تحلیل خصوصی دفاتر  اکتشاف، و اختراع ثبت حقوقی
 ثبت ها،نامهپایان و علمی کتب علمی، مقاالت عرصه در فکري مالکیت مقررات و قوانین ساماندهی و تقویت . 9

 )4(تخصصی و فنی افزارهاينرم و اختراعات
 خدمات ارایه و دولت براي نظارت و ریزيبرنامه وظایف حفظ با فناوري و علم استاندارد نظام ساماندهی . 10

 مشارکت با جدید استانداردهاي تدوین و استانداردها کردنبومی و دولتیغیر بخش مشارکت با آزمایشگاهی
  )6(بنیان؛ دانش و مدنی علمی، نهادهاي

 هادهاين کیفیت تضمین و يبندرتبه جامع هاينظام استقرار و ارزیابی و نظارت براي کارآمد نظام طراحی . 11
  )6(تقاضا؛ و عرضه بازار رونق و سازيشفاف و متقاضیان حقوق حفظ بر تأکید با نوآوري و فناوري علمی،

 رعایت و ارزشها حفظ با پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات مالی تأمین نظام تسهیل و پویاسازي ساماندهی، . 12
 )7( طه؛مربو استانداردهاي

 نتایج از برداريبهره بر تاکید با بنیادین و راهبردي پژوهشهاي از حمایت در دولت سهم و نقش افزایش . 13
 )7(آنها؛

  )7(محور؛ تقاضا هايپژوهش منظورتوسعۀ به مالی سازوکارهاي تسهیل و پژوهشی اعتبارات کردن هدفمند . 14
 و یگمرک معافیتهاي ،وام ،کمک مالیاتی، معافیت جمله از متنوع مالی مشوقهاي و سازوکارها زا استفاده . 15

 )7(فناوري؛ و علم حوزه در نوآور بنگاههاي و خصوصی بخش نقش تقویت براي ايتعرفه

                                                        
 طه است.شماره انتهاي هر اقدام ملي مشخص كننده شماره راهبرد ملي مربو ٨
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 راستاي در پژوهشها نیاز مورد منابع تامین به آنها الزام و دولتی کتهايشر و دستگاهها بودجه ساماندهی . 16
 )7(جامع؛ نقشه هايشاخص و اهداف تحقق

 صندوقهاي جمله از نوآوري و فناوري علم، نظام مالی نهادهاي منابع بهنگام تامین و توسعه ایجاد، از حمایت . 17
 و فناوري توسعه هايبانک و سرمایه تامین يشرکتها فناوري، توسعه هايصندوق پذیر،خطر گذاريسرمایه
 )7( نوآوري؛

 )7(بورس؛ بازار به آنها ورود از حمایت و بنیان دانش شرکتهاي و مؤسسات فرابورس بازار ایجاد . 18
  )7(فناوري؛ و علم مالی تامین نهادهاي بین مالی فعالیتهاي همکاري و هماهنگی شبکه ایجاد . 19
 سهم ارتقاي و توسعه و تحقیق در غیردولتی بخش گذاريسرمایه افزایش براي قانونی تسهیالت ایجاد . 20

  )7(داخلی؛ ناخالص تولید از غیردولتی بخش پژوهشی اعتبارات
 رمنظوبه تربیت بر موثر مراکز و نهادها و هارسانه براي تربیتی متمرکز و مشترك ریزيبرنامه و سیاستگذاري . 21

  )11(؛پرورش و آموزش رسمی نظام با همسویی
  
  2 کالن راهبرد

 و علم مولد و شکوفا مساعد، فضاي ایجاد و جامعه اصلی هايگفتمان از یکی به آن تبدیل و علم به توجه
 و اجتماعی فرهنگی، هايمؤلفه بکارگیري و  تعمیق و توسعه طریق از اسالمی هايآموزه مبناي بر فناوري
   سیاسی

  :ملی راهبردهاي
 قرآن هايآموزه ترویج و گسترش و آن قلمدادکردن فریضه و آموزيعلم و علم لۀمقو به دینی نگاه تقویت . 1

  تعلم؛ و تعلیم آداب و علمی تربیت در) السالمعلیهم(معصومین و کریم
 در العمرمادام یادگیري و جوئی حقیقت پرسشگري، روحیۀ تقویت و تحقیق تتبع، ،مطالعه فرهنگ توسعۀ . 2

 توسعۀ براي عاملی صورت به روزمره زندگی در علمی و تحقیقاتی هايیافته از استفاده و عموم سطح
  زندگی؛ بهبود و اجتماعی

 علمی آگاهیهاي ارتقاي و جامعه در علم بومی تولید و يافزارنرم جنبش تقویت براي عمومی سازيفرهنگ . 3
  اقتصادي؛ و سیسیا فرهنگی، مختلف ابعاد در عمومی

  آوران؛فن و پژوهشگران استادان، معلمان، اجتماعی و علمی مرجعیت و ايحرفه صالحیت و منزلتي ارتقا . 4
 و تفکر کانونهاي ي،پردازنظریه و آزاداندیشی کرسیهاي از حمایت با فکر و علم تولید فضاي گسترش . 5

   عالمانه؛ نقدپذیري و احسن جدال بر مبتنی علمی مناظرات
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 ترویج تعمیق، اجتماعی، رسالتهاي ایفاي در فناوري و علم آفریناننقش و دانشمندان مشارکت سطح ارتقاي . 6
  فرهنگی؛ غنی ذخایر از برداري بهره و ايحرفه اخالق و ایرانی و اسالمی اصیل هايارزش به احترام و

  کشور؛ در فناوري و علم نظام اهداف پیشبرد يبرا هارسانه ظرفیت از استفاده . 7
  :ملی اقدامات

 عموم سطح در علم انتشار و ترویج در فرهنگی و علمی پایگاههاي عنوان به مساجد ترفعال نقش ایفاي . 1
 )1(جامعه؛

 از استفاده فرهنگ کردن نهادینه منظور به الزم مناسب واژگان تولید و مردم عموم براي علم زبان سازيساده . 2
  )2(زندگی؛ در علمی دستاوردهاي و علم

 از حمایت و مختلف مناطق در مجازي و عمومی هايکتابخانه گسترش طریق از علمی منابع به دسترسی افزایش . 3
 )2(کشور؛ نوآوري و فناوري و علم نظام با همسو منابع این انتشار و تولید

 و آموزش در بخصوص درسی متون تدوین و تربیت و تعلیم هايروش در خالقانه و علمی فنون گیري بکار . 4
 )2(سنین؛ ترین پایین از علمی خالق تفکر ترویج منظور به پرورش

 و معلمی هايحرفه سمت به جامعه نخبگان جلب براي مادي و اعتباري تشویق و معنوي هايانگیزه تقویت . 5
 )4(فناوري؛ و پژوهشی استادي،

 فعالیتهاي براي الزم بستر آوردن فراهم منظور به پژوهشگران و معلمان معیشتی و تماعیاج مشکالت حل . 6
 )4(علمی؛

 در رفتاري ضوابط و معیارها و ايحرفه اخالق بر نظارت و ترویج تدوین، متولی تعیین و اجرایی کار و ساز طراحی . 7
  )6( پژوهشی؛ و علمی هايمحیط

 جامعه سالمت و رفاه ،عدالت گسترش براي تالش  روحیه و مداريقانون ،اجتماعی انضباط و تعهد سازينهادینه . 8
 )6( استادان؛ و معلمان مشارکت با آموختگاندانش در

 )7(ي؛فناور و علمی موضوعات به فهم عامه و ساده زبان با ملی رسانه هايبرنامه از مهمی بخش اختصاص . 9
 از حمایت و فناوري و علم تخصصی موضوعات با عمومی هايرسانه در علمی مناظرات اجراي و طراحی . 10

 )7(مناظره؛ و نقد و پردازينظریه اندیشی، آزاد هايکرسی
 حمایت و هاجشنواره جوایز تخصیص و فناوري و علم به توجه میزان مبناي بر عمومی هايرسانه برترین انتخاب . 11

 )7(آن؛ مبناي بر دولتی
 

  3 کالن راهبرد

  اقتصاد در نوآوري و فناوري علم، چرخۀ مؤثرتر نقش ایفاي  
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  :ملی راهبردهاي
 کیدأت با راداف مهارتی و فناوري علمی، توانایی ارتقاي و کارآفرینی فرهنگ و نبنیادانش روکاکسب فرهنگ ترویج . 1

    شغلی؛ هايمسؤولیت پذیرش جهت آمادگی ایجاد و جامعه نیازهاي بر
 خدمات تولیدي و صنعتی هايبخش در وريبهره ارتقاي و توانمندسازي در فناوري و علم نقش افزایش  . 2

  ؛ عمومی و تخصصی
 پذیريرقابت زیرساختهاي سعۀتو و فناوري و علم انتشار و انتقال و تقاضا و عرضه فرایند يو کارآمدساز تسهیل . 3

  مربوطه؛ محصوالت و خدمات و فناوري تولیدات
  :ملی اقدامات

 ) 1(بنیان؛ دانش و متقن وکارکسب بودن فریضه و قداست خصوص در دینی هايآموزه ترویج و تبیین . 1
 و غیردولتی پژوهشی مؤسسات و بنیان دانش شرکتهاي و علمی هايانجمن مؤثرتر بنديرتبه و ساماندهی . 2

  )1(آنها؛ به کار ارجاع از حمایت
 از کشور سهم افزایش منظور به خصوصی، بخش مشارکت با پیشرفته مهارتهاي آموزش توسعۀ از حمایت . 3

 )1(ی؛المللبین بازارهاي
  )2(فناوري؛ و علم سازيتجاري و تولید در اقتصادي هايبنگاه گذاريسرمایه از حمایت . 4
 و علمی دستاوردهاي از مناسب گیريبهره و دهیسامان و شناسایی براي اجرایی سازمانهاي و دستگاهها الزام . 5

  )2(کشور؛ فناوري
 در داخلی خدمات و محصوالت به دهیاولویت طریق از ویژه به انهنوآور محصوالت براي بازارسازي از حمایت . 6

 مناطق در داخلی نوآور علمی شرکتهاي استقرار از حمایت و آنها آینده نیازهاي رسانی اطالع دولتی، خریدهاي
  )2(صادرات؛ توسعه منظور به آزاد

 بیمه ،صادرات و واردات امور مجوز، و پروانه خذأ از اعم نبنیادانش کتهايشر فعالیت و اندازيراه مراحل تسهیل . 7
  )3(شهرها؛ در آنها استقرار موانع رفع و

 )3(ور؛کش داراولویت هايحوزه در تخصصی بازارهايفن ایجاد و عمومی بازارهايفن ساماندهی . 8
 در اداري و فنی مالی، حقوقی، واسط نهادهاي و "بازار تا ایده" پشتیبان خدمات ارائه مراکز ایجاد از حمایت . 9

 )3(فناوري؛ و علم داراولویت موضوعات
 ساماندهی طریق از بنیاندانش شرکتهاي فناورانه محصوالت فروش از پس خدمات و صادرات بازاریابی، به کمک . 10

 واسط شرکتهاي توسعۀ و بازاریابی و تبلیغات سازوکار ایجاد از حمایت و صادراتی مشوقهاي و جوایز هدایت و
 )3(پشتیبانی؛ و بازرگانی
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 براي انتفاع ایجاد و دستاوردها فروش براي پژوهشگاهها و دانشگاهها تشویقی و حقوقی هايسازوکار تدوین . 11
 مؤسسات سهامی مشارکت با بنیان دانش تهايشرک ایجاد از حمایت نظیر محققان و پژوهشگاهها دانشگاهها،

 )3(پژوهشی؛ و عالی آموزش
 )3(خصوصی؛ بخش مشارکت بر کیدأت با فناوري و علم پارکهاي و رشد مراکز سعۀتو از حمایت . 12
 فناوري و تحقیق نهاد گیريشکل از حمایت طریق از صنعتی و تحقیقاتی بخشهاي تعامل از پشتیبانی . 13

 تحت فناوري محصوالت و خدمات دریافت و فناوري سازيتجاري و انتقال مراکز گسترش و ایجاد ،(RTI)ملی
  )3(داخل؛ معتبر مؤسسات) لیسانس( مجوز

 این مدیریت الزام و فناوري یادگیري و انتقال به کشور بزرگ ايتوسعه طرحهاي اعتبارات از بخشی اختصاص . 14
 ایجاد و توسعه و تحقیق واحدهاي محوریت با الیانتق فناوریهاي سازي مستند و فناوري پیوست تدوین به طرحها

 )3(فناوریها؛ این اطالعات بانک
  

  4 کالن راهبرد

 - ایرانی الگوهاي اساس بر دانش و اخالق  بر جامعه مدیریت ابتناي و دانش مدیریت کردن نهادینه  
  امنیتی -دفاعی و فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادي، علمی، نهادهاي در اسالمی

  :ملی راهبردهاي
  مختلف؛ دستگاههاي و نهادها در اطالعات و دانش مدیریت فرایند سازيپیاده  . 1
 به ایده تبدیل دفراین تقویت و دانش توسعۀ و کاربرد و انتشار ،تولید جریان سه بین در افزاهم و مستمر ارتباط . 2

  محصول؛
 سازينهادینه و کشور کالن گیريتصمیم نظام در دانش دانشمندان و نظرانصاحب مشارکت تسهیل و ساماندهی . 3

 گیري؛تصمیم مختلف سطوح در کنترل و ارزیابی و پژوهش فرهنگ
 در مشارکت يارتقا و علمی تمرجعی نقش ایفاي منظور به علمی هايجمعیت و هاانجمن تقویت و ساماندهی . 4

 فناوري؛ و علم انتشار و ترویج و توسعه سازیها، تصمیم
 تحقق به یابیدست رویکرد با داخلی معتبر علمی مجامع و هانشست علمی، هايهمایش کمی و کیفی ارتقاي . 5

 علمی؛ مرجعیت
  .بازار نیازهاي و نوآوري و فناوري علم، نگاريآینده و پایش رصد، . 6

  :یمل اقدامات
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 آنها از استفاده و انتشار و صریح دانش به ضمنی دانش تبدیل سازوکارهاي تقویت و دانش مدیریت نظام استقرار . 1
  )1( ارتباطات؛ و اطالعات فناوري زیرساختهاي تقویت با ویژه به

 انتشار و انتقال تسهیل و تعامالت افزایش منظور به فناوري و تحقیقاتی هايشبکه سعۀتو و ایجاد از حمایت . 2
  )2(دانش؛

 فرآیندهاي اصالح و استانداردسازي موریتأم با کشور فناوري و علمی اطالعات نظام به بخشی انسجام و تقویت . 3
 و پژوهشی هايطرح ها،نامهپایان ها،رساله براي یکپارچه اطالعاتی هايبانک ایجاد سنجش، و داوري ثبت، تولید،

  )2( ؛پژوهشگران اکتشافات و اختراعات علمی، کتب و مجالت الت،مقا فناوري،
 )2(؛ (ISC)اسالم جهان علوم استنادي پایگاه تقویت و علمی انتشارات ساماندهی و بنديرتبه . 4
 از کشور النک گیریهايتصمیم و ریزیهابرنامه ها،سیاستگذاري منديبهره منظور به الزم وکارساز طراحی . 5

 هايانجمن و تفکر هايکانون مؤسسات، و فرهنگستانها جمله از علمی معتبر مراجع در شدهتأیید هايپژوهش
  )3( مرتبط؛ علمی

 مؤسسات به دادن اولویت راستاي در ملی فناوري و تحقیقاتی مطالعاتی، هايطرح واگذاري مقررات اصالح . 6
 )3(داخلی؛ فناوري و پژوهشی

 و کمیت فناوري، و علم توسعه در بخشی اثر میزان ملی، هايریزيبرنامه در مشارکت میزان هب دهیاولویت . 7
 هايجمعیت و هاانجمن بنديرتبه و ارزیابی شاخصهاي در فناوري و علم حوزه در ترویجی هايبرنامه کیفیت

 )4(ملی؛
 و داراولویت هايحوزه در ویژه به علمی هايجمعیت و هاانجمن توسط تخصصی هايهمایش برگزاري از حمایت . 8

 )4(آنها؛ به تخصصی و علمی نشریات واگذاري تسهیل
-اولویت هايحوزه در المللیبین و داخلی علمی همایشهاي در دانشمندان مشارکت و حضور تشویق و تسهیل . 9

 )5(دار؛
 و دانشگاهی مراکز ،علمی هايانجمن مشارکت با داراولویت هايحوزه در فناوري و علم رصد نهادهاي ایجاد . 10

 )6(غیردولتی؛ مؤسسات
  

   5کالن راهبرد 
 و  آموزشی نهادهاي شدن اسالمی فرایندهاي در تسریع و علم به اسالمی نگرش کردن نهادینه  

  پژوهشی
  :ملی راهبردهاي

  آموزشی؛ متون و هابرنامه در اسالمی نگرش سازينهادینه . 1
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   علوم؛ سایر و دینی علوم دانشمندان فکري تعامل فضاي توسعه  . 2
 بازسازي و علم به اسالمی نگرش تقویت منظور به دانشگاهی و حوزوي علمی نهادهاي سازندة و مؤثر تعامل . 3

  ؛اسالمی نوین تمدن
 در نمادها نمودن اسالمی و فناوري و علم عرصه نهادهاي و فعاالن در اسالمی رفتار و اعتقاد آگاهی، سطح يارتقا . 4

 پژوهشی؛ و آموزشی مؤسسات
  :ملی داماتاق

  )1( اسالمی؛ نگرش و ارزشی نظري، مبانی اساس بر آموزشی محتواهاي و هابرنامه بازنگري . 1
 با جدید علوم و طبیعی علوم ارتباط تبیین براي آموزشی هايبرنامه تدوین و محتوا تولید پژوهش، از حمایت . 2

  )1( توحیدي؛ نگرش و دینی هايآموزه
 متون در سکوالریستی و اومانیستی قبیل از غیراسالمی نگرشهاي شناسایی براي مطالعات و هاپژوهش از حمایت . 3

 )1( اسالمی؛ هايآموزه اساس بر آنها اصالح و آموزشی
 هايرشته در آنان آثار و مسلمان دانشمندان معرفی و اسالمی تمدن دورة در ریاضی و طبیعی علوم تاریخ تدوین . 4

 )1( مربوطه؛
 و آموزشی ریزي برنامه فرایند در پرورش و آموزش و دانشگاهها علمیه، هاي حوزه مندنظام همکاري ارتقاي . 5

  )1( ؛ تربیتی ابعاد تقویت و دینی تعالیم تعمیق منظور به درسی کتب تالیف
 با طبیعی و پایه انسانی، علوم دانشمندان میان مشترك هاياندیشی هم و هانشست برگزاري از حمایت . 6

 )2( دین؛ و علم حوزة چالشهاي سیبرر براي دینی علوم دانشمندان
 ؛انسانی علوم خصوصاً دانش مختلف هايحوزه در دینی تحقیقاتی مؤسسات و دانشمندان سازي شبکه از حمایت . 7

)2(  
 و حوزه محققان حضور با علم و دین هايحوزه در گراماموریت ايرشته بین هايپژوهشکده تأسیس از حمایت . 8

  )3( ؛دانشگاه
 و یکدیگر تجربیات از استفاده منظور به بالعکس، و دانشگاه در حوزه مدرسین مندنظام و مؤثر حضور از حمایت . 9

  )3( فکري؛ تعامالت تقویت
 فرهنگ و اجتماعی و سیاسی دینی، معرفت و دانش سطح ارتقاي منظور به هدفمند ترویجی هايبرنامه طراحی . 10

 و عالیق تخصصی، رشتۀ با متناسب و اسالمی انقالب هايارزش با مطابق فناوري و علم عرصه فعاالن در عفاف
  )4( آنان؛ تجارب

 در آنان اخالقی و تربیتی نقش با علمی تأهی اعضاي پژوهشی و آموزشی فعالیتهاي ساختن توأم سازوکار ایجاد . 11
  )4( پژوهشی؛ و عالی آموزش مراکز
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 به علمی هیأت اعضاي و دانشجویان فرهنگی و سیاسی فعالیتهاي براي مناسب ضوابط تدوین و مندکردننظام . 12
 )4( دینی؛ اندیشۀ و معرفت ارتقاي منظور

 پژوهشی؛ و آموزشی مؤسسات و نهادها کالبدي فضاهاي طراحی در ملی و اسالمی معماري هايویژگی رعایت . 13
)4( 
 

  6النک راهبرد

 تعلیم مبانی با انطباق منظوربه عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربیت و  تعلیم نظام  نوسازي و تحول  
  نقشه کالن اهداف تحقق و  اسالمی تربیت و

  :ملی راهبردهاي
 کارآمدي افزایش ستايرا در عالی آموزش در دولت کردهزینه و گذاريسرمایه مالی، حمایت سازيهدفمند . 1

 اساسی؛ قانون امسی اصل رعایت با پاسخگویی و
  کشور؛ عالی آموزش نظام در سنجی اعتبار و نظارت سیاستگذاري، در یکپارچگی تقویت و بخشی انسجام . 2
 مؤسسات، نوع فناوري، و معل داراولویت هايحوزه با متناسب کشور عالی آموزش گسترش الگوي طراحی . 3

  کشور؛ علمی جامع نقشۀ بر مبتنی التحصیالنفارغ اشتغال و جامعه نیازهاي و اقلیمی اوضاع
 اسالمی؛ تربیت و تعلیم نظام چارچوب در پژوهشی و عالی آموزشی مؤسسات وريبهره ارتقاي . 4
  ؛ آموزش به همگانی دسترسی افزایش . 5
  پرورش؛ و آموزش ظامن مالی بنیه تقویت و وري بهره يارتقا . 6
 منظور به اسالمی تربیت و تعلیم و بینیجهان اساس بر آموزشی محتواهاي و روشها نگرشها، در تحول . 7

 با منطبق دانشجویان و آموزاندانش در جستجوگر و خالق منطقی، تفکر تقویت و هاتوانایی ارتقاي
  ؛اجتماعی و خانوادگی فردي، هايزمینه در اسالمی هايآموزه

 سطح و اجتماعی منزلت اي،حرفه و علمی صالحیت ارتقاي و انسانی منابع مدیریت توان بردن باال . 8
  ؛معلمان معیشتی

 آنها؛ کارآمدي ارتقاي منظور به مدارس مدیریت سازوکار تقویت و اصالح . 9
  ؛تربیت و تعلیم در وادهخان جایگاه و نقش ارتقاي . 10

  
  :ملی اقدامات

 سازي شفاف منظور به عالی آموزش در دولت گذاريسرمایه هدفمند ساماندهی جامع طرح تدوین . 1
 )1( آنها؛ کارآمدي ارتقاء و عالی آموزش مؤسسات در تحصیلی شده تمام هايهزینه
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 هاهزینه و آمدهادر مالی، منابع اداري، امور مدیریت در پژوهشی و عالی زشآمو مؤسسات استقالل افزایش . 2
 ) 1( آنان؛ امناي هايهیأت پذیريمسئولیت و اختیارات افزایش طریق از

 )1( ؛کشور عالی آموزش نظام ارتقاي منظور به مستعد دانشجویان تحصیلی بورس نظام تقویت . 3
 )1( ملی؛ هايموریتأم و نیازها سوي به پژوهشی و آموزشی هايبودجه و منابع هدایت . 4
 واقعی  نیازهاي به توجه با اسالمی مبانی اساس بر پژوهشی و آموزشی ریزيبرنامه نظام تدوین و اصالح . 5

 )2(؛کشور در متقاضی نهادهاي و جامعه
 در بخشیانسجام و هماهنگی منظور به کشور عالی آموزش در دانشجو پذیرش و سنجش نظام استقرار . 6

 )2( اجرا؛ و نظارت سیاستگذاري،  سطوح
 آموزش حوزة در وقف فرهنگ گسترش همچنین و غیردولتی و عمومی نهادهاي مردم، مشارکت از حمایت . 7

 )2( دولت؛ نظارتی و سیاستگذاري کارکردهاي حفظ با عالی
 اقتصادي بنگاههاي و نهادها با فعال تعامل برقراري و عالی آموزش در یآفرینکار و پژوهش فرهنگ توسعه . 8

 )2( ؛آموزشی هايریزيبرنامه در اجتماعی و
 شوراي نظر تحت عالی آموزش نظام در کیفیت تضمین و اعتبارسنجی بی،ارزشیا مدیریت ملی نهاد ایجاد . 9

  )2(فرهنگی؛ انقالب عالی
 دانشگاههاي خصوصاً  دانشگاهها، در کشور پژوهشی و آموزشی سیاستهاي اعمال و نظارت تقویت . 10

  )2(غیردولتی؛
 انجام منظور به دانشگاه، و وزهح بین مشترك هايقطب جمله از علمی قطبهاي توسعۀ و ساماندهی . 11

  )2( دار؛اولویت هايحوزه در گراموریتأم و ویژه علمی فعالیتهاي
 به پسادکتري هايدوره تقویت و ممتاز تحقیقاتی و دانشگاهی مراکز از برخی به ویژه مأموریت اعطاي . 12

  )2( ؛ جهانی يبندهرتب در ممتاز هايرتبه احراز و دانش مرزهاي گسترش منظور
  )3(؛تکمیلی تحصیالت هايدوره در بیشتر اهتمام به کشور برتر دانشگاههاي دهیجهت . 13
 هايحوزه و مقاطع در ها دانشگاه ظرفیت تنظیم و اجتماعی اقتضائات و محیطی هايظرفیت دائمی رصد . 14

 آمایش مالحظات و اصول اساس بر آینده و حال نیازهاي و آنها علمی تبۀر با سبمتنا علمی مختلف
 )3( ؛سرزمین

 تحصیلی هدایت و جذب سازوکار اصالح با اسالمی جامعه و خانواده در مرد و زن مناسب نقش ارتقاي . 15
 )3( دانشجویان؛

 در گراییمأموریت و یزدای تمرکز اصول نمودن لحاظ با پژوهشی و آموزشی مؤسسات به منابع تخصیص . 16
  )3(کشور؛ منطقه هر نیاز مورد موضوعات
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 علمی جامع نقشه ارزشهاي و اهداف بر مبتنی غیردولتی آموزشی مؤسسات توسعۀ و گیريشکل از حمایت . 17
  )3( کشور؛

 شی؛پژوه و عالی آموزش مؤسسات هايفعالیت در سالم رقابت سعۀتو براي انگیزشی سازوکارهاي ایجاد . 18
)4(  

  )4( پژوهش؛ کردن محور مسئله و آموزش کردن محورپژوهش ترویج . 19
  )4( عالی؛ آموزش در آموزشی جدید روشهاي و فناوریها گیريکار به از حمایت . 20
 نقشۀ ارزشهاي و اهداف و کیفی ضوابط اساس بر پژوهشگران و علمی هیأت اعضاي ارتقاي نظام بازتعریف . 21

  )4( کشور؛ علمی جامع
 )4( نخبه؛ و متعهد علمی هیأت اعضاي جذب براي مناسب انگیزشی سازوکارهاي از تفادهاس و طراحی . 22
 علمی ارتقاي و بندي رتبه نظام ایجاد و دولتی غیر پژوهشی مؤسسات فعالیت و مجوز اخذ تسهیل . 23

 )4(آنها؛ پژوهشگران
 علمی تعامالت افزایش و گاههادانش در علمی هیأت اعضاي وقتتمام حضور براي مناسب سازوکار ایجاد . 24

 )4( پروري؛شاگرد بر تاکید با کالس از خارج در دانشجو و استاد
 و عالی آموزش حوزه در ارتباطات و اطالعات فناوري زیرساختهاي و الکترونیک آموزش نظام توسعۀ . 25

 )5(پرورش؛ و آموزش
 )6( آن؛ نمودن عملیاتی و دولت بودجۀ از عمومی دورة آموزش سهم افزایش . 26
 طریق از نظام نظارتی و سیاستگذاري کارکردهاي حفظ با پرورش و آموزش در عمومی مشارکت تقویت . 27

 از حمایت و خیرین و واقفین تشویق آموزشی، فعالیتهاي از حمایت دولتی، غیر مدارس تأسیس تسهیل
 )6( ؛موفق مدارس گسترش

  )6( آموزشی؛ کمک و آموزشی تجهیزات و محتوا از پشتیبانی و تولید براي دولتی غیر نهادهاي از حمایت . 28
 کیفیت ارتقاي عملکرد، سازيشفاف منظور به پرورش و آموزش مؤسسات و مدارس بنديرتبه نظام ایجاد . 29

 )6( رقابت؛ هايانگیزه تقویت و
  )6( کشور؛ عمومی و رسمی تربیت و تعلیم در کیفیت تضمین و ارزشیابی سنجش، نظام ایجاد . 30
 مؤسسات از مستقل مدارس، عملکرد و معلمان آموزان،دانش هايتوانمندي سنجش سازوکارهاي ایجاد . 31

  )6( آموزشی؛ مجري
 و حال ينیازها به پرورش و آموزش پویاي و پیوسته پاسخگویی منظور به محیطی شرایط دائمی رصد . 32

  )7( جامعه؛ آینده
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 اي،حرفه هنري، بدنی، و زیستی اجتماعی، خانوادگی، دینی، شئون در آموزاندانش توانمندسازي و تربیت . 33
 دورة محض گیريجهت از پرهیز و جامعه و زندگی مختلف هايعرصه به ورود براي فناوري و علمی

 )7( ؛عالی آموزش سمت به عمومی آموزش
 و دینی حیات و اسالمی تربیت تعمیق منظور به پرورشی و آموزشی روشهاي و محتوا بازتولید و بازنگري . 34

 تمدن و فرهنگ با آنان آشنایی و دانشجویان و آموزاندانش در اسالمی انقالب ارزشهاي به التزام و اعتقاد
  ) 7( اسالمی؛

 دانش و اطالعات ۀارائ کنار در مهارتها و هابینش اصالح بر تمرکز با یآموزش روشهاي و محتوا در بازنگري . 35
 و خودباوري روحیه ایجاد علم، به آموزان دانش عالقمندسازي علمی، ۀپای مفاهیم انتقال منظور به

  )7( ایشان؛ توانمندسازي
 هايمهارت ها،قیتخال رشد منظور به تربیت و تعلیم نظام در کودکهامهد و دبستانیپیش جایگاه ارتقاي . 36

  )7( جستجوگري؛ حیۀرو و الزم
 و عقالنی منطقی، تفکر تربیت و مهارتی و هنري علمی، خالقیتهاي رشد براي الزم سازوکارهاي ایجاد . 37

 )7( آموزان؛دانش در گريجستجو روحیه
 شارکتم تقویت همراه به نظارت و سیاستگذاري در تمرکز طریق از مهارتی آموزشهاي از حمایت و تقویت . 38

  )7(؛دولتی غیر بخشهاي
 اسالمی تربیت و تعلیم راستاي در آموزشی کمک و آموزشی وبالگهاي و سایتها نشریات، کتابها، دهیجهت . 39

  ) 7( پرورش؛ و آموزش نظام در شدهتعیین اهداف و
 به نخبگان دهیجهت و پرورش و آموزش نظام در اسالمی معارف و انسانی علوم هايرشته جایگاه تقویت . 40

 )7( آموزشی؛ هايشیوه و محتوا کیفی يارتقا طریق از هاحوزه این در تحصیل سمت
 )7( عربی؛ و دینی آموزشی هايروش اصالح و قرآنی هايآموزش جذابیت افزایش و يارتقا . 41
 و محتوي بازتولید و بازنگري و عمومی آموزش در تحصیلی هدایت و مشاوره استعدادیابی، نظام تقویت . 42

  )7( ؛اسالمی جامعه در مرد و زن شایسته نقش تحقق منظور به پژوهشی و آموزشی هايروش
 )7(محله؛ دینی درتربیت آنها نقش ارتقاي منظور به مدرسه و مسجد تعامل تقویت . 43
  )8( ها؛حرفه و مشاغل بنديطبقه منظور به معلمان ايحرفه صالحیت نظام استقرار . 44
 هايمدیریت در پاسخگویی و پذیري مسئولیت سازوکارهاي طراحی و ساالريشایسته نظام استقرار . 45

  )8( پرورش؛ و آموزش
 مستمر يارتقا و معلمی حرفۀ براي متخصص و متعهد انسانی نیروي جذب و گزینش براي ریزيبرنامه . 46

  )8(آنها؛ دانش و مهارت بینش، سطح
  )8( ؛معلم تربیت جامع نظام استقرار و طراحی . 47
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 به الزم سازوکار طراحی و معلمان عملی و علمی هايتوانایی و اجتماعی شأن معیشتی، سطح يارتقا . 48
  )8( ؛مطالعه و پژوهش به معلمان موظف ساعات از بخشی اختصاص و تدریس بر تمرکز منظور

 و آموزش مستمر ارزشیابی و هابرنامه چارچوب در مدرسه مدیریت مسئولیتهاي و اختیارات افزایش . 49
  )9( پرورش؛

 )9( ها؛خانواده آموزش و مدرسه با آموزاندانش اولیاي همکاري افزایش . 50
 )10(آموزشی؛ و تربیتی نهادهاي و خانواده میان مشارکت جامع برنامۀ نتدوی . 51

 
  7کالن راهبرد

 اقتضائات و واقعی نیازهاي رفع و مشکالت حل سمت به نوآوري و فناوري ،پژوهش آموزش، دهیجهت 
  علمی مرجعیت تحقق براي دانش مرزهاي در نوآوري و سرزمین آمایش به توجه با کشور

  :ملی راهبردهاي
 کشور؛ در پژوهش مدیریت نظام ساماندهی . 1
 و جهانی تحوالت جامعه، نیازهاي تأمین پایۀ بر فناوري و علم پویاي و مستمر ریزيبرنامه و سیاستگذاري . 2

 کشور علمی مرجعیت به دستیابی
 شورایعالی مصوب سیاستهاي رعایت با امنیتی و دفاعی ايهفناوری و علوم ةحوز در ریزيبرنامه و سیاستگذاري . 3

  ملی؛ امنیت
 علم، پیشرفت راهبردهاي و سیاستها با متناسب ،تجهیزات و امکانات ها،زیرساخت سازيمتوازن و توسعه . 4

  ؛نوآوري و فناوري
   کشور؛ رينوآو و فناوري علم، نظام در وريبهره شاخصهاي سطح ارتقاي . 5
  علمی؛ انتشارات و مجالت کیفیت ارتقاي منظور به علمی داوري ساماندهی . 6

  
  

  :ملی اقدامات
 ها،وزارتخانه بین آنها مناسب تشکیالتی جایگاه تعیین و پژوهشی مؤسسات بنديدسته و ارزیابی . 1

 )1(آنها؛ ماموریت سازي شفاف و ییاجرا و صنعتی علمی، دستگاههاي
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 رفع و مسائل حل بر تمرکز رویکرد با ییاجرا دستگاههاي به وابسته پژوهشی مراکز کارآمدي قاءارت . 2
 و پژوهشی مراکز سایر در اجرا قابل پژوهشی فعالیتهاي سپاريبرون و مربوطه دستگاههاي نیازهاي

 )1(دانشگاهی؛
 تشویق براي جرائیا دستگاههاي به وابسته پژوهشی مراکز محققان يارتقا خاص سازوکارهاي طراحی . 3

 )1(کاربردي؛ و ايتوسعه تحقیقات
 )2(مربوطه؛ ةحوز در فناوري و علم راهبردي تحول اسناد تهیه به اجرایی دستگاههاي الزام . 4
 دولتی اعتبارات و منابع هدایت و فناوري و علم داراولویت هايحوزة در فناوري و پژوهش آموزش، تقویت . 5

  )2(آنها؛ عمومی و
 )2(اي؛رشته میان هايفناوري و علوم توسعه از حمایت . 6
 نظام و دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز بنديرتبه شاخصهاي در جامعه نیازهاي رفع میزان نمودنلحاظ . 7

 )2(فناوران؛ و پژوهشگران انگیزشی
 فرهنگ، شامل  جامعه اولیۀ نیازهاي و کشور استقالل حفظ براي که فناوري و علم هايحوزه از حمایت .8

 )2(؛ اندضروري  ازدواج و اشتغال مسکن، غذا، ،سالمت
 )2(علمی؛ مرجعیت تحقق راستاي در ممتاز تحقیقاتی و دانشگاهی مراکز از ویژه حمایت . 9

 بدون خبرگان و مهارت صاحبان هايقابلیت و توانایی از جامعه گیريبهره سازوکارهاي تقویت و توسعه . 10
 )2(مدرك؛

 و کشور علمی جریان تحلیل در پژوهشی و آموزشی مؤسسات و فرهنگستانها رسالت و جایگاه بازتعریف . 11
 )2(پردازي؛ نظریه و دانش مرزهاي ۀتوسع در پیشنهادات ۀارائ

 امنیتی و دفاعی هايفناوري و علوم ةحوز در بندياولویت و اجرایی ریزيبرنامه براي هماهنگی نهاد ایجاد . 12
  )3(؛)ملی امنیت عالی شوراي مصوب سیاستهاي رعایت و( ذیربط دستگاههاي حضور با

 )3(امنیتی؛ و دفاعی حوزه در فناوري و علم پیشرفت الگوهاي و اسناد تدوین . 13
 )4(دار؛اولویت هايحوزه در تخصصی خدمات مراکز و ملی هايآزمایشگاه توسعۀ و ایجاد از حمایت . 14
 سازوکارهاي طراحی و داراولویت هايحوزه در تخصصی آزمایشگاهی هايشبکه توسعۀ و ایجاد زا حمایت . 15

 )4( ؛ شبکه در داوطلبانه مشارکت براي مناسب انگیزشی
 )5(آنها؛ پایش و فناوري و علم نظام وريبهره سنجش هايشاخص تدوین . 16
 )5(نوآوري؛ و اوريفن علم، نهادهاي در عملکرد يارتقا و تعالی ملی جوایز از حمایت . 17
 )6(؛علمی داوري کیفیت يارتقا منظور به مادي و اعتباري معنوي، انگیزشی، سازوکارهاي تقویت . 18
  )6(علمی؛ داوري هايشیوه آموزش و استانداردسازي و داوران بندي رتبه سازوکارهاي ایجاد . 19

  8 کالن راهبرد
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 و نوآور خالق، خودباور، کارآفرین، متقی، انهايانس پرورش بر تأکید با انسانی سرمایۀ توانمندسازي و تربیت  
  جامعه نیازهاي و اسالمی ارزشهاي با متناسب  نوآوري و فناوري علم، تولید در توانا

  :ملی راهبردهاي
 کشور؛ تحصیلی هدایت و استعدادیابی مشاوره، نظام يارتقا . 1
 و آموزشی نهادهاي توسعه و رشد هايبرنامه تحقق منظور به نظام انسانی نیروي ترکیب هرم بهبود . 2

 پژوهشی؛
  فناوري؛ و علم مدیریتی جایگاههاي در افراد انتصاب براي ساالريشایسته يارتقا . 3
 در طالب و دانشجویان علمی، هیأت اعضاي پژوهشگران، بین در تحقیقاتی و علمی هايهمکاري ارتقاي . 4

  فناوري؛ و علم مختلف هايعرصه
 تحصیالت دانشجویان و علمی هیأت اعضاي از اعم پژوهشی و علمی مؤسسات انسانی منابع وريبهره قايارت . 5

  متعلم؛ و معلم تعامالت گسترش و جهادي تالش روحیۀ تقویت و تکمیلی
 و شاغل متخصصان و مدیران علمی، هیئت اعضاي دانشمندان، ،نخبگان تجارب و ظرفیت حداکثر از استفاده . 6

   .پژوهش و آموزش در غیردولتی و دولتی بازنشسته
  

  :ملی اقدامات
 به دانشجویان و آموزاندانش هدایت منظور به هدایت و استعدادیابی مشاوره، جامع نظام استقرار و طراحی . 1

اولویت و آنها تواناییهاي و يمندعالقه استعداد، اساس بر کشور اولویتهاي با متناسب علمی هايرشته سوي
 )1( کشور؛ هاي

 )2( غیردولتی؛ و دولتی علمی مراکز در کشور متخصص انسانی منابع کارگیريِبه و جذب ظرفیت توسعۀ . 2
 بر پژوهشگران و علمی هیأت اعضاء پژوهشی، و آموزشی نهادهاي مدیران ارتقاي و انتصاب نظام بازتعریف . 3

  )2،3( تحقیقاتی؛ و آموزشی نهادهاي در ساالريشایسته نظام تقویت و کیفی مالکهاي اساس
 وقت تمام فعالیتهاي و ایشان رفاهی هايهزینه تأمین با علمی هیأت ياعضا وقت تمام فعالیت از حمایت . 4

 )5( ایشان؛ معیشتی و تحصیلی هايهزینه تأمین با دکترا دانشجویان
 پژوهشی هايفعالیت و هانامهپایان از حمایت جهت در تکمیلی تحصیالت دانشجویان براي پژوهانه اختصاص . 5

 )5( راهنما؛ استادان نظارت با ایشان
 منابع به دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت ياعضا تحقیقاتی مهارتهاي ۀتوسع . 6

 )5( اطالعاتی؛
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 اسالمی؛ شکوهمند انقالب مانهايآر تحقق راستاي در مختلف سطوح در فرهنگی و تربیتی هايبرنامه تدارك . 7
)5( 

 و شاغل متخصصان و مدیران علمی، هیئت اعضايپاره وقت نخبگان، دانشمندان،  يسازوکار همکار طراحی . 8
   )6( ؛پژوهشی و آموزشی مؤسسات در غیردولتی و دولتی بازنشسته

 
  9 کالن راهبرد

   اسالم جهان  و منطقه کشورهاي ویژهبه دیگر ورهايکش با فناوري و علمی اثرگذار و فعال تعامل   
  :ملی راهبردهاي

  جهان؛ سطح در علمی هايزبان از یکی عنوان به فارسی زبان توسعۀ. 1
 ورهايکش اولویت با المللیبین  همکاري و پژوهشگران و دانشمندان فراملی و ملی مناسبات هايشبکه تقویت و توسعه. 2

  ؛ زبانفارسی کشورهاي و اسالمی
 و مطالعاتی فرصتهاي تحصیلی، بورسهاي مشوقها، تخصیص و محققان يارتقا استخدام، قوانین و سازوکارها اصالح. 3

  ؛ محققان المللیبین همکاریهاي افزایش براي هاپژوهانه
  ؛ اسالمی نوین تمدن نیاز مورد علمی معرفت تولید ايبر پیشگامی نقش ایفاي و اسالم جهان با فعال همکاري. 4
  .اسالم جهان و منطقه  در فناوري و علم اول رتبۀ کسب منظور به ریزيبرنامه. 5
  

:ملی اقدامات   

 یتاولو با کشور علمی مرجعیت بسترسازي و فارسی زبان گسترش منظور به خارجی دانشجویان پذیرش افزایش . 1
  )1(؛همسایه و اسالمی يکشورها

 روان زبان به تخصصی - علمی مقاالت نگارش بر تأکید و هارشته تمام در علمی واژگان سازيمعادل جریان تقویت . 2
 )1( فارسی؛

 )1( آموزي؛ فارسی سریع و سهل هايروش ابداع و توسعه . 3
 )1( جهان؛ فمختل دانشگاههاي در فارسی زبان رشتۀ تأسیس از حمایت . 4
 )2( عمومی؛ آموزش مقاطع در انگلیسی و عربی زبان ویژه به زبان آموزش روشهاي در تحول و اصالح . 5
 به داراولویت هايحوزه در ایران اسالمی جمهوري هايسفارتخانه در فناوري و علمی هاينمایندگی توسعۀ و ایجاد . 6

 اسالمی جمهوري فناوري دستاوردهاي صادرات و یشرفتهپ فناوریهاي در  جهانی تجارب و دستاوردها انتقال منظور
  )2(  کشورها؛ سایر به ایران
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  )2( کشور؛ هر منابع و نسبی مزیتهاي به توجه با اسالم جهان کشورهاي اولویت با المللیبین همکاري . 7
 و ملی اولویتهاي با متناسب فناوري و دانش بادلت و انتشار براي کشور از خارج و داخل در پژوهشی هايشبکه ایجاد . 8

  )2( جهانی؛ فرصتهاي از گیريبهره
  )2( اسالم؛ جهان کشورهاي با ویژه به المللیبین همکاریهاي سعۀتو منظور به فراملی المللیبین پژوهشگاههاي ایجاد . 9

 جهان؛ و منطقه مختلف زبانهاي به المیاس - ایرانی آثار جمۀتر و المللیبین و ايمنطقه سمینارهاي برگزاري بر تأکید . 10
)2( 

 در کشور پژوهشی نهادهاي و علمی انجمنهاي فعالیتهاي ۀتوسع و کارآمد فناوري و علمی اطالعات جریان تقویت . 11
  )2(  ؛اسالم جهان کشورهاي اولویت با المللیبین سطح

 افزایش و متخصصین و دانشمندان مجامع، سازمانها، بین فناوري و علمی المللیبین ارتباطات و تعامل ساماندهی . 12
  )2( ؛مشترك علمی هاينشست برگزاري

 فناوري مؤسسات با یهايهمکار تسهیل و مشترك گذاريسرمایه با المللیبین فناوري و پژوهشی طرحهاي از حمایت . 13
 کنسرسیومها در مشارکت نظیر روشهایی با پیشرفته فناوري داراي کشورهاي با فناورانه تعامالت گسترش و خارجی

  )2( نظام؛ سیاستهاي رعایت با
 شدهشناخته دانشمندان از گیريبهره و جهان برتر مراکز و مجامع در ایرانی دانشمندان مشارکت بستر آوردن فراهم . 14

  )2(  ؛اسالم انجه کشورهاي اولویت با علمی نو هايپدیده معرفی و نظریات و آرا تبادل براي ایران در جهانی
  )2( ؛ جهان سراسر به اسالمی انقالب منطق و نگرش گسترش براي فرصتی به نخبگان خروج پدیدة تبدیل . 15
بین همکاریهاي افزایش براي پژوهانه و مطالعاتی فرصتهاي تحصیلی، بورسهاي اعطاي حمایتی، هايسازوکار ایجاد . 16

  ) 3(  المللی؛بین علمی هايشبکه و مجامع در آنها حضور و دانشگاهها لمللیا
 دانشگاههاي با ویژهبه جهانی، معتبر و بزرگ دانشگاههاي با کشور دانشگاههاي همکاري مندنظام توسعۀ و تقویت . 17

  )3( ؛مشترك شهايپژوه انجام با و تکمیلی تحصیالت هايدوره اولویت با اسالم جهان
 از فناوري سازيبومی و انتقال نهادهاي توسعۀ و ایجاد و کشور به فناوري انتقال به مربوط مقررات و قوانین اصالح . 18

 )3(؛بالعکس و داخل به خارج
 منطقه؛ کشورهاي و اسالم جهان پژوهشی و علمی نیازهاي و توانمندسازیها شناسایی، براي الزم مطالعات از حمایت . 19

)4( 
 به کشور، دانشمندان علمی نظرات و تولیدات حاوي مرجع فارسی کتب ارسال و اسالمی ایرانی علمی منابع ترجمه . 20

  )4( جهان؛ معتبر هايکتابخانه و مراکز
 مبانی اساس بر اجتماعی و انسانی علوم حوزة تعالی و توسعه براي ملی توانمندیهاي و جهانی فرصتهاي از گیريبهره . 21

  )4( ؛اسالم ارزشی و بینشی
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 جهان و منطقه رد عالی آموزش مراکز يبندرتبه و  اعتبارسنجی نظام اهداف و معیارها تنظیم در فعال مشارکت . 22
  )4(  ؛اسالم

 ظرفیت از برداريبهره و اسالم جهان کشورهاي دانشگاههاي با اثرگذار و بخشالهام همکاري توسعۀ و تقویت . 23
 مشترك زشیآمو هايدوره اجراي و دانشجو و استاد تبادل طریق از فناوري و علم در پیشرو کشورهاي دانشگاههاي

 )4. (داراولویت هايرشته در
 )5( کشور؛ از خارج مقیم ایرانی غیر و ایرانی پژوهشگران و متخصصان مؤثر مشارکت جلب . 24
 )5( ؛اکتشافات و اختراعات ثبت و المللیبین عرصۀ در علمی معتبر مقاالت ارائۀ از حمایت . 25

 
 10راهبرد کالن 

   مبتنی بر معارف اسالمی تحول و ارتقاي کّمی و کیفی در علوم انسانی و هنر  
  راهبردهاي ملی:

ها و بر پایۀ فطرت الهی انسانها و معارف اسالمی و ساماندهی آموزش توسعۀ هدفمند علوم انسانی . 1
  هاي آن؛پژوهش

  به منظور تولید علوم انسانی و هنر؛ حوزه و دانشگاه تقویت تعامل مؤثر . 2
هاي نظریه پردازي در حوزه علوم انسانی، هنر و معارف ترویج و تعمیق نقد و مناظره و گسترش کرسی . 3

  اسالمی؛
بر م، هاي علوم انسانی و سایر علودر درون علوم انسانی و بین رشتهاي رشتهگسترش گرایشهاي میان . 4

  ؛اساس نگرش اسالمی با رویکرد رفع نیازهاي علمی و اجتماعی
  ؛و معارف اسالمی ایجاد ساختارهاي خاص حمایت از توسعۀ کیفی علوم انسانی . 5
  ا با نیازهاي واقعی کشور؛هاي آنهسازي هنر و علوم انسانی کاربردي و متناسب سازي رشتهتوسعه و بومی . 6
  تقویت هدفمند آموزش زبانهاي خارجی به منظور تحول کیفی در آنها؛ساماندهی و  . 7
  متعهد؛ بسترسازي و تقویت ساختارهاي حمایتی براي رشد هنر . 8
  متعهد؛ حمایت از توسعۀ آموزش و پژوهشهاي بنیادي و کاربردي در حوزة هنر . 9

  اقدامات ملی:
  )1گیري اسالمی؛ (و کاربردي کردن علوم انسانی با جهت حمایت از تولید . 1
و هنر مبتنی بر مبانی اسالمی و نظارت  علوم انسانیهاي ایجاد سازوکار روزآمدسازي محتواي  آموزشی در رشته . 2

 )1(؛  بر ارتقاي کیفی آن
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به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنیادي و تأکید بر آموختن اصول، مبانی و  اصالح آموزشهاي علوم انسانی . 3
  )1؛ (قواعد اساسی علوم مربوطه مبتنی بر مبانی اسالمی

و ارائۀ تولیدات علمی آنها به  بتنی بر مبانی اسالمیم توسعۀ پژوهشهاي بنیادي معرفتی در حوزة علوم انسانی . 4
  )1جهان؛ (

گیري و به منظور شکل ها و قطبهاي علمی مشترك بین حوزه و دانشگاهها، پژوهشگاهحمایت از تأسیس انجمن . 5
 )2؛ (تکوین دیدگاهها و نظریات اسالمی در حوزة علوم انسانی

هاي پژوهشی، فرصت مطالعاتی و آموزشی مشترك میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مراکز برنامه طراحی و توسعه . 6
  )2؛ (پژوهشی و آموزشی مشترك

المی و علوم انسانی طراحی سازوکارهاي الزم براي تربیت و جذب معلمان، مربیان و مدرسان دروس معارف اس . 7
 )2هاي حوزه هاي علمیه؛(ها و ظرفیتدر مدارس و دانشگاهها با استفاده از توانمندي

پردازي، نقد و مناظره جهت تولید علوم انسانی و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و تقویت کرسیهاي نظریه . 8
 )3مرجعیت علمی؛ (تحقق 

هاي علوم انسانی و معارف اسالمی و انتشار دستاوردهاي آنان؛ ر حوزهپردازان دایجاد سازوکارهاي تشویق نظریه . 9
)3 ( 

 )3ارتقاي جایگاه کرسیهاي نظریه پردازي براي فعالیت در سطح بین المللی با تاکید بر جهان اسالم؛ ( . 10
 )3اي در علوم انسانی؛ (ایجاد سازوکارهاي الزم براي تقویت مواجهه انتقادي و تطبیقی با متون ترجمه . 11
 )4؛ (هاي علوم اسالمی، علوم انسانی و سایر علوماي بین شاخهرشتههاي میانایجاد گرایش . 12
 )4هاي مختلف علوم بر پایۀ فلسفه و حکمت اسالمی؛ (هاي رشتهحمایت از مطالعات و ایجاد فلسفه . 13
؛ و معارف اسالمی در علوم انسانیاصالح جریان استعدادیابی و هدایت تحصیلی براي جذب استعدادهاي برتر  . 14

)5( 
 )5؛ (مبتنی بر مبانی اسالمیپرور در حوزة علوم انسانی حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز نخبه . 15
و حمایت از  مبتنی بر مبانی اسالمی هاي علوم انسانیاز پژوهش ایجاد نظام حمایت معنوي، اعتباري و مالی . 16

 )5ها، پژوهشها و سمینارهاي علمی تخصصی در این زمینه؛ (تألیفات، رساله
 )6( کشور؛ ينیازها رفع جهت در هنر و انسانی علوم هايرشته در تحصیلی هايرساله و هانامهپایان از حمایت . 17
 و ايمنطقه استعدادهاي و نیازها اساس بر هنر و انسانی علوم ویژه فناوري و علم پارکهاي توسعه از حمایت . 18

 )6( استانی؛
اي در حوزه پژوهشهاي علوم انسانی مبتنی بر نهاد (سمن) و اجتماعات علمی حرفهتقویت سازمانهاي مردم . 19

 )6؛ (مبانی اسالمی
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و میزان پذیرش دانشجو بر اساس نیازهاي جامعه و  هاي علوم انسانیازنگري در توسعۀ کمی و کیفی رشتهب . 20
 )6وجود فرصتهاي شغلی؛ (

اسالمی و مدرسان داراي انسانی و هنر منوط به وجود منابع علمی متناسب با نگرش هاي علوم توسعۀ رشته . 21
 )6؛(سالمیصالحیت و مسلط بر مبانی ا

ساماندهی مؤسسات آموزش زبانهاي خارجی و متنوع سازي آموزش آنها از طریق شفاف سازي نیازهاي کشور  . 22
  )7براي تعامالت بین المللی علم و فناوري؛ (

هنگ هاي درسی و محتواي آموزشی در زمینه آموزش زبانهاي خارجی با توجه به فربومی سازي و تدوین برنامه . 23
 )7اسالمی؛ (

سازي مفهومی براي اصطالحات هاي تخصصی علوم با تأکید بر معادلتقویت استفادة زبان فارسی در حوزه . 24
  )7تخصصی و ترویج آنها در مجامع علمی و تالش براي تبدیل زبان فارسی به زبان علم؛ (

  )8دس؛ (حمایت از تولیدات هنري با رویکرد معرفی ارزشهاي انقالب اسالمی و دفاع مق . 25
متعهد در شئون مختلف زندگی و  هاي عملی و ملموس هنرحمایت از تولیدات هنري به منظور تقویت جلوه . 26

  )8احیاي هنرهاي سنتی فراموش شده؛ (
  )8تدوین نظام ثبت حقوقی آثار هنري؛( . 27
هاي اسالمی به ویژه علوم بر اساس آموزه هايو دیگر رشته اي بین هنررشتههاي میاناندازي حوزهتقویت و راه . 28

 )9فلسفه و فقه هنر؛  (
هاي هنرهاي محلی و متعهد و توسعه رشته تدوین، گسترش و تعمیق دروس مربوط به مبانی نظري هنر . 29

  )9اي در چارچوب فرهنگ اسالمی؛ (منطقه
هاي هنري حاکم بر زندگی هد و نقد و ارزیابی جلوهمتع هدایت آموزش و پژوهشهاي هنري براي نیل به هنر . 30

  )9امروز؛ (
به منظور افزایش اثرگذاري معارف دینی  سازي و تقویت مطالعات براي معرفی هنرمندانۀ معارف اسالمیزمینه . 31

  )9در جامعه؛ (
 )9ه؛ (هاي علمیمشارکت حوزهحمایت از تاسیس و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و پژوهشی هنر اسالمی با  . 32
 
  

  11 کالن راهبرد

  سالمت و پزشکی علوم  حوزة در نوآوري و فناوري علم، چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش  
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  :ملی راهبردهاي
 ؛ کشور رد سالمت هايفناوري و علوم سازيبومی و توسعه . 1
 بر مؤثر اجتماعی عوامل نیز و اسالمی و سالم زندگی هايشیوه ترویج زمینۀ در پژوهش و آموزش توسعۀ . 2

  بهداشت؛ و سالمت
  

  ملی اقدامات
 سالمت حفظ و لمسا غذایی مواد از منديبهره منظور به پیشگیري، و تغذیه حوزه پژوهشهاي و آموزشها توسعۀ . 1

 )1( جامعه؛
  )1( بومی؛ معضالت و بیماریها بر تأکید با دانش تولید . 2
 علوم اسالمی، علوم پایه، علوم با ایرانی- اسالمی سنتی طب بالینی، سالمت، علوم هايزمینه ارتباط تقویت . 3

 )1( ؛اجتماعی علوم و انسانی
 بومی فناوریهاي و علم تولید از حمایت منظور به کشور در سالمت تجهیزات و محصوالت بازار ساماندهی . 4

 )1(؛
 رعایت با الکترونیک سالمت نظام ایجاد منظور به سالمت عرصه در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه . 5

 ) 1( خصوصی؛ حریم و اجتماعی امنیت اسالمی، اخالق
 )2( اسالمی؛ تعالیم بر مبتنی ايحرفه اخالق به متخلق انسانیِ  سرمایۀ تربیت رویکرد با آموزشی نظام تقویت . 6

 
  

  12 کالن راهبرد
   مهندسی و فنی حوزة در نوآوري و فناوري علم، چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش  

 :ملی راهبردهاي
 و بتیرقا توان با فناوري جذب و تولید براي مهندسی يهافناوري و علوم نیازمحور توسعۀ به ویژه توجه . 1

  اي؛حرفه اخالق رعایت و مصرف صحیح الگوي و زیست محیط حفظ با آفرینیثروت
  مهندسی؛ و فنی فعالیتهاي تقاضامحور ۀتوسع از حمایت ساختارهاي تقویت . 2

 :ملی اقدامهاي
 )1(پایه؛ و میمفهو طراحی توان کسب منظور به مهندسی و فنی شرکتهاي تقویت . 1
 )1(المللی؛ بین هايطرح در مشارکت براي مهندسی طراحی شرکتهاي از حمایت . 2
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 ) 1(مهندسی؛ و فنی خدمات و صادرات تشویق و تحصیل منظور به الزم سازوکارهاي ایجاد . 3
 توانمندي و خودباوري ارتقاي منظور به داخلی متخصصان به فناوري و پژوهش ملی کالن طرحهاي واگذاري . 4

 )1(جهان؛ و کشور آتی نیازهاي تأمین راستاي در و ملی
  ) 1( آنها؛ رعایت بر نظارت و ترویج و مهندسی ايحرفه اخالق معیارهاي تدوین . 5
 پارکها در تعاونی و خصوصی بنیاندانش هايشرکت ایجاد سمت به مهندسی و فنی آموختگاندانش تشویق . 6

  )2(آنها؛ به خاص تسهیالت ۀارائ طریق از فناوري و علم رشد مراکز و
 )2(آنها؛ پاسخگویی و کارآمدي افزایش منظور به مهندسی ايهنظام ساماندهی و توسعه . 7
 و پژوهشگاهها در شده تولید فنی دانش کردن کاربردي منظور به مهندسی و طراحی شرکتهاي از حمایت . 8

 )2(دانشگاهها؛
  

  

  13 کالن راهبرد

  پایه علوم حوزة در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق ،توسعه  
  :ملی راهبردهاي

 و علم مرزهاي گسترش منظور به پایه علوم توسعه در آموزشی و علمی مؤسسات هدایت و تشویق . 1
  جامعه؛ نیازهاي به پاسخگویی

 پایه؛ علوم ةحوز در هازیرساخت و نهادها وريبهره افزایش . 2
  

  :ملی اقدامهاي
 بخشهاي گذاري سرمایه افزایش و داراولویت هايحوزه در آنها از حمایت و ملی کالن طرحهاي تعریف . 1

  )1( آنها؛ از بازار و صنعت
 در خود اعتبارات از بخشی کردهزینه به ايتوسعه و کاربردي تحقیقات و مطالعاتی طرحهاي تشویق و الزام . 2

 )1(؛ مرتبط پایه علوم پژوهشهاي
 )1( علمی؛ میانبر و جدید مسیرهاي کشف يبرا پایه علوم در پردازينظریه تشویق . 3
 )1( تحصیلی؛ سطوح کلیه در پایه علوم آموزش محتواي و شهايرو يارتقا و بازنگري . 4
  )1( علوم؛ سایر با پایه علوم میان تعامل تقویت . 5
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 و همکاري و هماهنگی افزایش منظور به پایه علوم ةحوز در پژوهشی و آموزشی مؤسسات سازي شبکه . 6
 نخبگان جذب و پژوهشی کارهاي تقسیم تجهیزات، و امکانات اشتراك طریق از ايرشتهبین تتحقیقا تقویت
 )2(علمی؛
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  نوآوري و فناوري علم، نهادي چارچوب :پنجم فصل

  فناوري و علم نظام در ملی کار تقسیم 1- 5
    ارزیابی و نظارت کالن، سیاستگذاري) الف

 جامع ۀنقش نمودن اجرایی و سازي روزآمد فناوري، و علم امنظ راهبردي و کالن گیريتصمیم و سیاستگذاري
 و فناوري و علم المللیبین هايهمکاري کالن سیاستگذاري آن، اجراي حسن بر نظارت و ارزیابی و کشور علمی

 نظر مورد سازوکار با که باشدمی فرهنگی انقالب عالی شوراي ةعهد بر داراولویت یهايفناور ملی اسناد تصویب
  .گیردمی انجام اشور

  کشور علمی جامع نقشه اجراي بخشیانسجام و هماهنگی اجرایی، سیاستگذاري) ب
 و ساختارها اصالح و نقشه اهداف تحقق سازوکار طراحی اجرایی، سیاستهاي ابالغ و تصویب تهیه، منظور به

 آن، اجراي حسن بر نظارت و علمی جامع نقشه اجراي در بخشی انسجام و هماهنگی مربوطه، فرآیندهاي
 ایجاد زیر ترکیب با فرهنگی انقالب عالی شوراي توسط "کشور علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد"

  :گرددمی

 رئیس( فرهنگی انقالب عالی شوراي دبیر( 
 شورا انتخاب به حقیقی اعضاي از نفر پنج 
 ایشان اجازه با دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد رئیس  
 فناوري و تحقیقات علوم، وزیر 
 جمهوري ریاست فناوري و علمی معاون 
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر  
 پرورش و آموزش وزیر 
 اسالمی شوراي مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون رئیس 
 اسالمی شوراي مجلس درمان و بهداشت کمیسیون رئیس 
 میهعل هايحوزه عالی شوراي انتخاب به حوزوي مدرسین از نفر یک 

  .رسدمی فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به ستاد رئیس پیشنهاد با ستاد وظایف تفصیلی شرح: 1تبصره
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 خدماتی، و تولیدي صنعتی، فرهنگی، مختلف هايعرصه با فناوري و علم نظام ارتباط تنوع به توجه با: 2تبصره
 مربوط هايکمیسیون و ستاد تجلسا در شرکت جهت ذیربط نهادهاي سايؤر و وزرا از الزم موارد در

  .آمد خواهد عمل به دعوت

  سازيفرهنگ و اجرا ریزي،برنامه) ج 
 وزارت نخبگان، ملی بنیاد و جمهوري رئیس فناوري و علمی معاونت فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت

 مرکز ،دانشگاهی جهاد کشور، فرهنگستانهاي پرورش، و آموزش وزارت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،
 فناوري، و علمی مؤسسات و نهادها و هاوزارتخانه سایر جمهوري، ریاست نوآوري و فناوري همکاریهاي

 در کشور، فرهنگی و تبلیغی دستگاههاي و نهادها سایر و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سیما، و صدا
 با فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب سیاستهاي چارچوب در نقشه سازيفرهنگ و نمودناجرایی فرآیند
  .نمایندمی همکاري کشور علمی جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد

   کشور علمی جامع نقشۀ رسانی روزبه و ارزیابی نظارت، اجرا، نظام. 2- 5
 بین در تعامالت و هافعالیت گردش شفاف و صحیح ترسیم و فناوري و علم نظام مختلف هايالیه در الزم تدابیر اتخاذ
 نقشۀ کارکرد استمرار و حفظ همچنین. است زمینه این در کشور وريبهره ارتقاي و نقشه اجراي ضامن نظام، اجزاي
 و صحت از مراقبت و آن براي شدهبینیپیش زمانی افق در نقشه اجراي پیشرفت کنترل و پایش مستلزم علمی جامع
 سوي به نقشه اجرایی نظام گیريجهت که باشد ايگونهبه باید مراقبت و پایش این. است نقشه مختلف اجزاي اعتبار

 تغییرات این محیطی، اوضاع و مفروضات در اثرگذار تغییرات هرگونه بروز صورت در و شود حفظ آن اهداف به دستیابی
. برسانند تصویب به را  نیاز مورد اصالحی اقدامات مربوط مراجع  و شود تحلیل آن آثار و شناسایی زمان ترینکوتاه در
  :منظور این به

 ضمن مختلف، نهادهاي از استفاده و الزم سازوکارهاي ایجاد با کشور علمی جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد - 1
  .است دارعهده را نقشه اهداف تحقق ارزیابی و نظارت وظیفۀ مصوبات، ابالغ و الزم گیریهايتصمیم انجام
 در علمی جامع نقشۀ ابالغ و تصویب از پس است موظف کشور علمی جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد - 2

 نوع تعیین و مربوطه ملی اسناد ۀارائ کشور، فناوري و علم اولویتهاي رسانی بروز و تکمیل به خاص زمانی فواصل
  .کند اقدام زمینه هر در پشتیبانی

 پژوهشی ؤسساتم و مسئول نهادهاي و هادستگاه همکاري با کشور علمی جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد - 3
  .رساندمی بروز  و تکمیل را مربوطه مطلوب وکمیتهاي نیاز مورد فناوري و علم شاخصهاي مطالعاتی
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 وضع گزارش است موظف ذیربط دستگاههاي همکاري با کشور علمی جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد - 4
 این آن بر عالوه. کند تدوین الیکس طی کشور علمی جامع نقشۀ شاخصهاي براساس را کشور فناوري و علم موجود

 به و کندمی تدوین شاخصها آخرین اساس بر ساله هر را کشور فناوري و علم موجود وضع ارزیابی گزارش ستاد
   .کرد خواهد تسلیم فرهنگی انقالب عالی شوراي

 عمقاط و هارشته در دانشجو پذیرش وضعیت است موظف کشور علمی جامع نقشۀ اجراي راهبري ستاد - 5
 این به کشور نیاز میزان گزارش سالیانه صورت به و نموده رصد را دولتی غیر و دولتی دانشگاههاي در تحصیلی

 همراه به و نموده تهیه کشور امکانات و هافرصت و تهدیدها ملی، هاياولویت به توجه با را مقاطع و هارشته
  .نماید ارائه فرهنگی انقالب عالی شوراي به موجود، وضع اصالح براي خود اقدامات گزارش

 علمی، جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد اجرایی سیاستهاي چارچوب در اندموظف اجرایی دستگاههاي ۀکلی - 6
 ستاد .نمایند تسلیم ستاد به تصویب و بررسی براي و تدوین نقشه این اجراي براي را خود هايبرنامه و طرحها
 به یکساله فواصل در را اجرایی هايدستگاه شدةارائه هايبرنامه و اطرحه عملکرد و پیشرفت میزان است موظف
  .نماید گزارش فرهنگی انقالب عالی شوراي

 شوراي مجلس با قوانین تصویب و اصالح جهت را الزم تعامل نیاز صورت در فرهنگی انقالب عالی شوراي - 7
  .داشت خواهد اسالمی

 و رقبا محیطی، اوضاع پایش و رصد ضمن است موظف کشور علمی جامع ۀنقش اجراي راهبري ستاد -8
 روزآمد اي،دوره صورت به را کشور علمی جامع نقشۀ پژوهی،آینده رویکرد با فناوري و علم جهانیِ تحوالت

  .دهد ارائه فرهنگی انقالب عالی شوراي به تصویب براي و نموده

 اثربال و لغو مغایر، قبلی سیاستهاي و مصوبات کلیه و االجراستالزم تصویب تاریخ از کشور علمی جامع ۀنقش
  .گرددمی

 مورخ فرهنگی انقالب عالی شوراي جلسه نهمین و هفتاد و ششصد در فصل 5 در کشور علمی جامع نقشه
 .رسید تصویب به 14/10/89
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