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من همين جا اين را هم به وزرای محترم هم به مس�ؤوالن 
محترم شورای عالی انقالب فرهنگی، كه در اينجا تشريف 
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مقـدمــه

 ي���رف���ع اهلل ال���ذي���ن
 ام��ن��وا منکم و ال��ذي��ن
 اوت����وا ال��ع��ل��م  درج���ات

سند چشم انداز جمهوري اسالمي، در افق 1404 هجري شمسي، ايران را كشوري توسعةيافته در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري، با 
هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل ترسيم مي كند. 

در همين سند مقرر شده كه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي پيشرفت و بودجه هاي ساليانه به اهداف و الزامات سند چشم انداز توجه 
و مفاد آن كاماًل جامة عمل بپوش��د. احراز جايگاه نخس��ت علم و فناوري در منطقة جنوب غرب آس��يا از مهمترين ويژگيهاي جايگاه مطلوب 
ترسيم شده در سند چشم انداز كشور است و تعالي و تکامل آن مبناي پيشرفت و توسعه در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ديگر ابعاد مادي 

و معنوي نظام جمهوري اسالمي ايران است.
 دستيابي به اهداف چشم انداز بي ترديد نيازمند برنامه ريزي عملياتي زمان بندي شده و يکپارچه در سطوح و ابعاد گوناگون است؛ به عبارت 
بهتر، بايد از مجموعة منابع، امکانات و استعدادهاي كشور به گونه اي بهره برداري شود كه با شروع از جايگاه فعلي )وضعيت موجود(، طي حركتي 
منظم و پيوسته، نيل به جايگاه ترسيم شده در سند چشم انداز )وضعيت مطلوب( در زمان مقرر ميسر شود. تحقق اين فرآيند نيازمند ترسيم 
نقشة راه است كه در آن نحوة طی مسير، پيش بينی منابع و امکانات الزم، تقسيم كار در سطح ملی، نحوة مشاركت و الزامات طی مسير شفاف 
و دقيق مش��خص ش��ده باشد. به اين ترتيب،  بايد  چش��م انداز و راهبردهای علم و فناوری در مقياس كالن و در اجزا و مقياسهای كوچک تر و 
عملياتی تر)نظير برنامه های پنج س��الة توس��عة كشور(، ترسيم ش��ود. از اين رو، در تدوين نقشة جامع علمی كشور كوشيده شده، از يک سو با 
الهام گيری از چشم انداز ملی و بهره گيری از ارزشهای بنيادين استخراج شده،  و از سوي ديگر، توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی 
ايران، چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی در علم و فناوری ترسيم شود. در اين چشم انداز، »جمهوری اسالمی ايران در افق 
1404 هجری شمسی كشوری توانا در توليد و توسعة علم، فناوری و نوآوری و به كارگيري آن در كلية زمينه ها، برخوردار از انسانهای شايسته، 
فرهيخته و تربيت شده در مکتب اسالم در طراز برترين دانشمندان جهانی؛ پيشتاز در مرزهای دانش بشری،  داراي رتبة نخست علم و فناوري 

در منطقة جنوب غربی آسيا و برجسته در برخی فناوريهای نوين، مولد ثروت و اقتدار ملی« خواهد بود.
عالوه بر اين، آرمانهاي متعالي پيش روي انقالب اس��المي، مانند احياي تمدن عظيم اس��المي؛ حضور سازنده، فعال و پيشرو در بين ملتها 
و كس��ب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان، نيازمند پيش��رفتي همه جانبه در علم است، به گونه اي كه نه تنها عقب ماندگيهاي 

دوره هاي اخير جبران، بلکه ايران كشوري پويا و پيشرو در علم شود، علمي كه داراي سه شاخصة عدالت، معنويت و عقالنيت است.
»نقشة جامع علمي كشور« به منظور دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست سالة نظام جمهوري اسالمي ايران در حوزة علم و فناوري، 
تهيه شده تا مسير حركت و چگونگي پيمودن راه را تدوين و ترسيم كند و نحوة مشاركت هر يک از اركان اجرايي كشور را در تحقق آن اهداف 
روشن سازد. در واقع، نقشة جامع علمي كشور عبارت است از: مجموعه اي جامع، هماهنگ و پويا از مباني، اهداف، سياستها، ساختارها و الزامات 

برنامه ريزي تحول راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتني بر ارزش هاي اسالمي و آينده نگر براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله. 
در اين سند  تالش شده به مبانی ارزشی و بومی كشور، تجربيات گذشته و نظريه ها و نمونه های علمی و تجارب عملي تکيه شود. در اين 

خصوص توجه به نکات زير ضروري است:
1. رهنمودهاي مقام معظم رهبري در س��ال هاي اخير دربارة جنبش نرم افزاري، توليد علم و نقش��ة جامع علمي كشور مهمترين محرک و 
مشوق تدوين و تنظيم اين نقشه بوده است. استمرار مطالبات به حق و روزافزون و جديت معظم له در پيشرفت علمي كشور، موجب شد، در 

تابستان1385 تدوين نقشة جامع علمي در شوراي عالي انقالب فرهنگي، آغاز و اكنون متن نهايي سند ارائه شود.
2. اين نقش��ه  مبتني بر اسناد باالدستي - مانند قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران، سند چشم انداز بيست سالة جمهوري اسالمي ايران، 
رهنمودهاي رهبر  كبير انقالب اسالمي)ره( و مقام معظم رهبري، قوانين مجلس شوراي اسالمي ايران و مصوبات كالن شوراي عالي انقالب فرهنگي-  

مي باشد.
3. اين نقشه حاصل برنامه ريزي، فعاليت و تالش كميته هاي متعدد كارشناسي در دبيرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ شورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛  
انجام پژوهش��هاي گوناگون؛ بهره گرفتن از پژوهش��هاي موجود و مش��اركت جمع زيادي از صاحبنظران و انديش��مندان عرصة علم و فناوري 
كشور اعم از دست اندركاران سياستگذاري و مديريت كالن نظام علمي كشور، مديران، استادان و پژوهشگران دانشگاه ها، پژوهشگاها، قطب ها 
و انجمنهاي علمي، كارشناسان آموزش و پرورش، صاحبنظران حوزة علميه قم و مديران و مسؤوالن علم و فناوري از دستگاه ها و بخش هاي 

اجرايي كشور بوده، كه از همة آنان قدرداني و تشکر مي شود.
4. مجموعة پژوهشها و آراء صاحبنظران كه پشتوانة علمي و پژوهشي اين نقشه محسوب مي شوند در قالب مجلدات متعدد تنظيم شده است. 
مجريان و پژوهشگران مي توانند با مراجعه به مجلدات ويژة هر بخش از نقشه به منابع پژوهشي آن بخش دست يابند. فهرست اين مجلدات در 

پيوست 5 آمده است.
اميد است با ابالغ نقشة جامع علمی كشور زمينه و بسترالزم براي تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و انتظارات به حق 

مقام معظم رهبري از جامعة علمي فراهم شود، ان شاءاهلل.

محمود احمدی نژاد
 رئيس جمهور و رئيس شورای عالی انقالب فرهنگی

 
1.مجادله/11  
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مباني ارزشي نظام علم و فناوري كشور بر پاية مباني نظري كه در پيوست دو ارائه شده، استوار ن

اس��ت و به مثابة روح حاكم بر حركت علمي كش��ور بوده و مش��خص كنندة جهت گيريهاي نظام، 
اولويته��ا و بايد و نبايدها در عرصه هاي آموزش، پژوهش و فناوري اس��ت. مهمترين اين ارزش��ها 

عبارت اند از:
1. حاكميت جهان بيني توحيدي اسالم دركلية ابعاد علم و فناوري؛

2. علم هدايتگر و هدف مندی آخرت گرايانة علم و فناوري؛
3. عدالت محوري، پرورش استعدادها و دستيابي همگان به خصوص مستضعفين در  حوزة علم 

و فناوري، و تقويت خالقيت، نوآوري و خطرپذيري در علم؛ 
4. كرامت انسان با تکيه بر فطرت حقيقت جو، عقل گرا، علم طلب و آزادگی وی؛

5. آزادانديشی و تبادل آراء و تضارب افکار )جدال احسن(؛
6. توجه به اصل عقالنيت، تکريم علم و عالم، ارزشمندی ذاتی علم و ضرورت احترام حقوقی 
و اخالقی به آفرينش��های فکری و علمی؛ و دس��تاوردهاي علمي بش��ر و بهره گي��ری از آنها در 

چارچوب نظام ارزشي اسالم؛
7. علم و فناوري كمال آفرين، توانمندس��از، ثروت آفرين و هماهنگ با محيط زيست و سالمت 

معنوي، جسمي، رواني و اجتماعي آحاد جامعه؛
8. ايج��اد تح��ول بنيادين علمي به خص��وص در بازبينی و طراحی علوم انس��انی در چارچوب 

جهان بينی اسالمی؛
9. تعامل فعال و الهام بخش با محيط جهاني و فرايندهاي توسعة علم و فناوري در جهان؛

11. اخالق مح��وری،  تق��دم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروه��ي، تقويت روحية تعاون و 
مشاركت و مسؤوليت پذيری آحاد جامعة علمي و نهادهاي مرتبط با آن.

 ١-١.  ارزشهاي بنيادين نقشة جامع علمي كشور
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١-2. ويژگی های اصلی الگوي نظام علم ، فناوري و نوآوري

الگوي مناسب نظام علم و فناوري ويژة جامعة ايراني كه به دنبال احياي فرهنگ و ايجاد تمدن نوين اسالمي � ايراني است بايد 
ويژگي هاي اصلی زير را داشته باشد :

1. تركي�ب عرضه مح�وري و تقاضامحوري: با توجه به اهداف، آرمانها و اولويته��اي بلندمدت نظام و كافی نبودن تقاضا هاي 
بخشهاي اقتصادي و صنعتي از موارد مذكور، از برخي حوزه ها و رشته هاي علمی اولويت دار بايد حمايت اختصاصي شود. اين وجه از 
نظام علم و فناوري معطوف به توليد و عرضة دانش بر مبنای اهداف و آرمانهای جامعه است. از سوی ديگر افزايش تقاضاي نظامهاي 
فرهنگی، سياسی، صنعتي و اقتصادي ملي و فراملي و در نتيجه تجاري كردن دانش و فناوري، اهميت ويژه اي در پيشرفت همه جانبه 
و پايدار كشور دارد. بنابراين، الگوي مناسب براي نظام علم و فناوري جامعة ايراني در اين زمينه تركيبي از الگوهای عرضه محوری 

و تقاضا محوری است.
2. اجتم�اع دو رويك�رد ب�رون مداري و درون مداري: نظ��ام علم و فناوري جامعة ايراني از نظر توج��ه به نيازها، قابليتها و 
ظرفيتهاي بومي و مزيتهاي نسبي كشور، درون مدار است. از سوی ديگر با توجه به فرصتهاي پيش رو در جهان و كشورهای اسالمی، 

مشاركت علمی و فناوری فعال با جهان اسالم و ساير كشورها داشته و بنابراين در اين زمينه برون مدار است.
3. تلفي�ق آم�وزش با تربيت، پژوهش و مهارت: از آنجا كه علم و عمل توأمان، عامل پيش��رفت همه جانبه و پايدار كش��ور 
است، بايد الگوي تفکيکي حاكم بر نظام فعلی علم و فناوري به سرعت در جهت الگويي تلفيقي تحول يابد. بدين منظور اين تلفيق 
بايد از آموزش ابتدايي آغاز و در تمام دوره هاي آموزش��ي ادامه يابد و در نتيجه الگوي آموزش��ي حافظه مدار فعلی جاي خود را به 
الگوي مبتني بر يادگيري دانش به همراه تربيت انس��انها، پرورش مهارتها و پژوهش خواهد داد. در نظام آموزش عالي نيز رويکرد 

پژوهش محوری تقويت خواهد شد.
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وض��ع مطلوب علم و فناوري بر مبناي وض��ع موجود علم و فناوري و تحليل نقاط قوت، ضعف، 
فرصتها و تهديدها كه در پيوست 3  آمده است تدوين گرديده است.

2-١. چشلم انداز علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران
در افق ١404هجري شمسلي

جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 هجري شمسي در علم و فناوري، با اتکال به قدرت اليزال 
الهي و با احياي  فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي- ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت 

و الهام بخشي در جهان كشوري است:

 برخوردار از انس��انهای صالح، فرهيخته، سالم و تربيت شده در مکتب اسالم و انقالب و با 
دانش��منداني در طراز برترينهاي جهان

 توانا در توليد و توس��عة علم، فناوري و نوآوري و به كارگيری دس��تاوردهای آن
 پيش��تاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمی در جهان

2-2. اهداف كان نظام علم، فناوري و نوآوري كشلور

1. دس��تيابی به جايگاه اول علم و فناوري در جهان اس��الم احراز جايگاه برجس��تة علمي و 
الهام بخشي در جهان؛

2. استقرار جامعة دانش بنيان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شايسته، فرهيخته و نخبه 
برای احراز مرجعيت علمی در جهان؛

3. تعميق و گس��ترش آموزش��های عمومی و تخصصی همراه با تقويت اخالق، آزادانديشی و 
روحية خالقيت در آحاد جامعه، به ويژه نسل جوان؛

4. دس��تيابی به توس��عة علوم و فناوريهای نوين و نافع، متناسب با اولويتها، نيازها و مزيتهای 
نسبی كشور؛ و انتشار و به كارگيری آنها در نهادهای مختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی؛

5. افزايش س��هم توليد محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلي به بيش از 50 
درصد توليد ناخالص داخلی كشور؛

6. ارتقاي جايگاه زبان فارسی در بين زبانهای بين المللی علمي؛
7. كمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اس��الم و احيای موقعيت محوری و تاريخی ايران 

در فرهنگ و تمدن اسالمی؛
8. گسترش همکاريهای علمی و فناوری با مراكز معتبر علمی بين المللي.
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2-3. اهداف بخشلي نظام علم، فناوري ونوآوري كشلور

1. ارتقاي سطح دانش عمومي افراد جامعه و حذف بي سوادي؛
2. پوشش كامل دورة تحصيالت آموزش عمومی؛

3. ارتقاي نظام آموزش به منظور هدايت دانش آموزان در جهت :
3-1. كسب فضايل، شناخت مسئوليتها، و وظايف در برابر خدا، خود، جامعه و خلقت؛

3-2. تقويت قدرت تفکر و خردورزی؛
3-3. كسب آمادگي براي ورود به زندگي مستقل و تشکيل خانواده؛

3-4. حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعي؛
3-5. تشخيص استعداد شغلي و آيندة شغلي براي برآوردن نيازهاي جامعه؛

3-6. تشخيص استعدادهاي علمي براي ورود به دورة تخصصي.
4. ارتقاي س��طح دانش و مهارت نيروي كار كش��ور متناسب با استانداردهاي جهاني و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و بازار كار 

داخلي و بين المللي؛
5. كسب رتبة نخست در رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسالم و احراز جايگاه شاخص در بين دانشگاه هاي دنيا ؛

6. ارتقاي نسبت تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي به كل دانشجويان متناسب با سطح بندي دانشگاهها و نيازهاي كشور؛
7. ارتقاي سطح توليد علم بخصوص علوم انساني با توجه به مبانی اسالمي و نيازهاي بومي؛

8. ارتقا ي جايگاه كشور در:
  علوم و فناوري های حوزه نفت و گاز به منظور دستيابي به نقش محوري در حوزة اكتشاف و استخراج نفت و گاز در منطقه؛

  فناوری اطالعات به منظور كسب جايگاه اول علمي و فناوري در جهان اسالم؛
  فناوری زيستی به منظور كسب 3 درصد از بازار جهاني مربوطه

  فناوريهای نانو و ميکرو به منظور كسب 2 درصد از بازار جهاني مربوطه
9. كسب دانش طراحي و ساخت نيروگاههاي هسته اي، دستيابی به دانش انرژی گداخت و دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا و دانش 

طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين آهنگ )GEO( با مشاركت جهان اسالم و همکاريهاي بين المللي.
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2-4. كميت هاي مطلوب اهم١ شاخص هاي كان علم و فناوري كشور2

 كميت مطلوب در سال شاخص
1404

1
سرماية 
انساني3

درصد پوشش تحصيلي 
كشور

نزديک به 100 درصدميزان واقعي دورة آموزش عمومي)ابتدايي و راهنمايي(

95 درصدميزان واقعي دورة متوسطه

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

30 درصدسهم دانشجويان تحصيالت تکميلي  از كل دانشجويان

3/5 در صدسهم دانشجوياِن دكتري از كل دانشجويان

1.200.000 نفرتعداد فارغ الّتحصيالن دانشگاهي )ساليانه(

�تعداد پژوهشگر تمام وقت

درصد پژوهشگران تمام 
وقت

10 درصددولت

50 درصدآموزش عالي و حوزه هاي علميه 
40 درصدبنگاههاي اقتصادي- تجاري و نهادهاي عمومي و غير انتفاعي )صنعت(

2.000 نفرتعداد اعضاي هيئت علمي در يک ميليون نفر جمعيت 
نسبت نخبگان مقيم خارج به كل نخبگان كشور

اخالق و ايمان2

�ميزان نفوذ فرهنگ و ارزشهاي اسالمي درمحيطهاي علمي

�ميزان پايبندی به اعتقادات و باورهای اسالمی

�ميزان التزام افراد به احکام اسالمی در محيط های علمی

�ميزان رعايت اخالق حرفه اي

�ميزان اعتماد به توان خودي در توسعه كشور

�ميزان پايبندي به قانون

�ميزان پايبندی به انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی

اقتصادي3

درصد هزينه هاي آموزش و 
تحقيقات از توليد ناخالص 

داخلي

7 درصدآموزش

4 درصدتحقيقات

50 درصدسهم بخش غيردولتي در تأمين هزينه هاي تحقيقات

�درصد هزينه كرد تحقيق و توسعه در بخش آموزش عالي از سرمايه  گذاري بخش صنعت

�نسبت هزينه كرد اعتبارات تحقيقاتي در اولويتهاي علم و فناوري به كل اعتبارات تحقيقاتي كشور

بيش از 50 درصددرصد توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلی از توليد ناخالص داخلي كشور

�سهم صادراتِ  مبتني بر اولويتهاي علم و فناوري از كّل صادرات غيرنفتي كشور به درصد

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

انتشارات 4
علمي

)PPP( 800تعداد مقاالت در هر ميليون نفر از جمعيت

)CPP(  15ميزان استنادات در واحد انتشارات

10نسبِت فارغ الّتحصيالن دانشگاهي و حوزه ای به مقاالت نمايه سازي شده در نمايه هاي بين المللي

0/40نسبِت مقاالت نمايه سازي شده در سطح بين المللي به هيئت علمي حوزه و دانشگاه

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

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

�تعداد كتب علمي تخصصي تأليف شده و انتشاريافته توسط دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و ناشران معتبر علمي

160 نشريه با فاكتور تأثير شمار نشريات با نماية بين المللي معتبر
باالتر از 3
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فناوري و 5
نوآوري

تعداد اختراعات و اكتشافات به ثبت رسيده به تفکيک 
ملي و بين المللي

50.000معتبر4ملي

10.000معتبر بين المللي

1500نسبِت فارغ الّتحصيالن دانشگاهي به اختراعات ثبت شده در پايگاههاي معتبر بين المللي

0/15نسبِت اختراعات ثبت شده در پايگاههاي معتبر بين المللي به هيئت علمي

-شاخص نوآوري 

-شاخص دستيابي فناوري 

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

50.000تعداد شركتهاي دانش بنيان

كار گروهي6

-تعداد مقاالت علمي با بيش از يک نويسنده)غير از مقاالت حاصل از پايان نامه هاي دانشجويي(

-تعداد ثبت اختراعات با بيش از يک نام

-تعداد طرحهاي تحقيقاتي با بيش از يک مجري)غير دانشجو(

7

مشاركت  و 
تأثير گذاري 

بين المللي
)غيرعلوم انساني5 (

-تعداد مقاالت مشترک با كشورهاي ديگر بويژه كشورهاي اسالمي

-تعداد پژوهش هاي بين المللي مشاركتي

-تعداد زمينه هاي علمي جديدالتأسيس كشور براي نخستين بار در دنيا

-تعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مديريت مجامع بين المللي

-تعداد سخنرانان مدعو و اعضاي كميته هاي علمي و راهبري همايشهاي معتبر بين المللي

2250تعداد مقاالت بسيار پر استناد

حداقل 5 دانشگاهتعداد دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه در رتبه بندي جهاني جزء 10 درصد بهترين مراكز هستند

-ميزان جذب نخبگان و دانشجويان ديگر كشورها

اثر بخشي8

نزديک به 100 درصدميزان باسوادي

-شاخص توسعة انساني حاصل ازعلم و فناوري

4 درصددرصد رشد ساليانة سرانة توليد ناخالص داخلي حاصل از علم و فناوري

-درصد افزايش ميزان اشتغال حاصل از توسعة علم وفناوري

وضعيت 9
آموزشي

-توزيع رشته ها و تناسب آن با نيازهاي مناطق مختلف كشور

-امکان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاه ها

-امکان دسترسي به تحصيالت تکميلي براي استعداد هاي مناطق مختلف

10
پيوند علم 
با صنعت و 

اقتصاد

-حجم قراردادهاي مشاوره و پژوهشي صنعت با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي

-ميزان مشاركت دانشمندان و محققان و نخبگان علمي در تصميم گيري امور كشور به خصوص در علم  و فناوري

تعداد پايان نامه ها، رساله ها  و طرحهاي پژوهشي پاسخگو به نيازهاي اساسي جامعه با اولويت كاهش آسيبها و 
-چالشها

-ميزا ن تناسب پايان نامه ها، مقاالت وتأليفات با مزيت ها،  تهديدهاو اولويتهاي تعيين شده

-صدور خدمات فني و مهندسي

 1234 5 

1.شاخصهاي تفصيلي علم و فناوري در پيوست 4 موجود است. 
2. در ارتباط با شاخصهای كيفی و يا شاخص هايی كه كميت مطلوب آنها در افق 1404 مشخص نشده است به فصل 5 بخش 5-2 بند 2 مراجعه شود.

3. كميتهای مرتبط با سرمايه انسانی درحوزة علوم انسانی توسط شورای عالي انقالب فرهنگي تعيين خواهد شد.
4. شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري بر اساس بند )ب( بخش )5-1( نهاد متولي اعتبار سنجي اختراعات و اكتشافات را معرفي خواهد نمود.

5.كميتهای مطلوب مرتبط با حوزة علوم انسانی توسط شورای عالي انقالب فرهنگي تعيين خواهد شد. 
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3-١. اهداف اولويت بندي و رويکرد پشتيباني از اولويتها

استخراج اولويتهاي علم و فناوري كشور در سند حاضر حاصل تركيب رويکردهاي مزيتمحوري، نيازمحوري، 
مرزشکنانه و آيندهنگري است. بر اين اساس و بهمنظور تحقق اولويتها، نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع 
موجود علوم و فناوريهاي مرتبط و نوع توس��عة كمي و تحول و ارتقاي كيفي مورد نظر در طيف وس��يعي از 
پشتيبانيهاي فکري، مالي، قانوني، منابع انساني و مديريتي متغير خواهد بود. برخي رويکردهاي پشتيباني از 

اولويتهاي علم و فناوري عبارتند از: 

  هدايت س��رمايهگذاريها از طريق برنامههاي پنجس��اله و بودجههاي ساليانه و رديفها و تسهيالت مالي 
متمركز؛

  هدايت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزههاي اولويتدار؛
  اصالح س��اختارها و فرايندها و تنظيم، تدوين و تصويب سياس��تها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد 

سريع )ميانُبر( در حوزههاي اولويتدار؛

3-2. اولويتهاي علم و فناوري كشور١

 اولويتها در س��ه س��طح الف، ب و ج تبيين شدهاند. منظور از اين نوع دستهبندي، تفاوت شکل و ميزان 
تخصيص منابع اعم از مالي و انساني و توجه ويژة مديران و مسؤوالن است، به اين معنا كه حصول اطمينان 
از رش��د و شکوفايي در برخي از اولويتها نيازمند توجه، هدايت و پشتيباني در سطوح كالن مديريتي كشور 

است و در برخي ديگر رشد و توسعه با مديريتهاي مياني و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد.

 اولويتهاي الف
 در فناوری2 : هوافضا - اطالعات و ارتباطات - هسته ای)ش��کافت و گداخت( - نانو و ميکرو - نفت و 

گاز - زيستی )بيو ( - آب و خاک3؛
 در علوم پايه و كاربردي: رياضيات گسسته و تركيبياتی)رمزنگاری - كدگذاری - كاربرد در كامپيوتر( 
- جب��ر - مبان��ی رياضيات - منطق رياضيات - نظرية اعداد - مادة چگال - ش��يمی آلی و معدنی - صنايع 
شيميايی و داروئی - مطالعة بيماريهای همراه با شرايط زمين شناختی - بررسی جنبه های ملکولی، ژنتيکی، 
بيوش��يميايی، بيوفيزيکی، بيوتکنولوژيکی و زيست محيطی گياهان، جانوران و ميکرو ارگانيسمهای تامين 
كنندة غذا، دارو و سلولهای بنيادی - سلولهای بنيادی و پزشکی مولکولی - گياهان دارويی -كاهش آلودگی 
هوا  - بازيافت و تبديل انرژی - انرژی های نو و تجديد پذير - احياي فناوريهای بومی- نرم افزارهای صنايع 

فرهنگی؛
   در علوم انس�اني و معارف اس�المي: مطالعات قرآن و حديث - كالم اس��المی -  فقه تخصصي - 
اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سياسی، حقوق،  علوم تربيتي، مطالعات زنان و خانواده و مديريت 
مبتنی بر مبانی اس��المی - فلسفه هاي مضاف متکي بر حکمت اس��المي - فلسفة واليت و امامت - اخالق 

1. اولویتهای زیر خط دار، موارد پیشنهادی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم است و بطور کلی در جلسه 667 شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصویب شد.

2. علوم مورد نیاز این فناوریها نیز در این گروه قرار می گیرند.
3. از جمله مدیریت آب، فناوری بخش آب، کاهش آلودگی آب و خاک، مدیریت پسماند، بیابان زدایی، مبارزه با خشکسالی و شوری.
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كاربردی و حرفه ای اسالمی - سياستگذاری و مديريت علم، فناوری و فرهنگ - زبان و ادب فارسی به عنوان زبان علم؛ 
 در س�المت: مديريت اطالعات و دانش س��المت - دانش پيش��گيری و ارتقای س��المت با تأكيد بر بيماريهای دارای بار باال و معضالت 

بومی - الگوهای شيوة زندگی سالم منطبق با آموزه های اسالمی - استفاده از الگوهای تغذيه بومی؛ 
  درهنر: حکمت و فلسفه هنر - هنرهاي اسالمي، ايراني- هنرهاي مرتبط با انقالب اسالمي و دفاع مقدس -  اقتصاد هنر - فيلم و سينما 
- رسانه های مجازی با تأكيد بر انيميشن و بازيهای كامپيوتری - معماري و شهرسازی اسالمي، ايراني - موسيقی سنتی و بومی ايران - ادبيات، 

شعر و داستان نويسی - طراحي هنری ايراني - اسالمي)لباس، فرش و...(. 
         

  اولويتهاي ب
 در فناوری1 :ليزر - فوتونيک - زيست حسگرها - حسگرهای شيميايی - مکاترونيک - اتوماسيون و روباتيک - نيم رساناها - كشتی سازی 

- مواد نوتركيب - پليمرها - اكتشاف و استخراج مواد معدنی - پيش بينی و مقابله با سيل و زلزله  - پدافند غيرعامل؛
 در علوم پايه و كاربردي:آناليز )آناليز تابعی و همساز - معادالت ديفرانسيل - سيستم های ديناميکی و احتمال( - هندسه - توپولوژی 
- زلزله خيزی در كشور و اطالع رسانی به جامعه در مورد اهميت علوم زمين شامل: زمين شناسی، ژئوفيزيک، هواشناسی و اقيانوس شناسی - 
تأمين منابع جديد غذا و دارو از گياهان، جانوران و ميکرو ارگانيسمها - ايمنی زيستی - بيو انفورماتيک - جنبه های ژنتيکی ژن درمانی - سنتز 
تركيبات جديد و نانو با كاربرد صنعت، داروئی، پزشکی و الکتروشيمی - اپتيک - فيزيک انرژيهای باال و ذرات بنيادی - محاسبات كوانتومی 
و اطالعات كوانتومی - نانو فيزيک - نجوم و كيهان شناسی - فيزيک اتمی و شتابگرها - ژنتيک - علوم شناختی و رفتاری - سيستمهای نرم 

از جمله فازی - حفظ و احيای ذخاير ژنتيک؛
 در علوم انس�اني و معارف اس�المی:  اخالق اس��المی و مطالعات بينرشته ای آن - الهيات - عرفان اسالمی - فلسفه - غرب شناسی 

انتقادی - كارآفرينی و مهارت افزائی - تاريخ اسالم، ايران و انقالب اسالمی - تاريخ علم - جغرافياي سياسي؛ 
 در سالمت: آموزش پزشکي - طب سنتی - تجهيزات پزشکی - سلولی و مولکولی - ژن درمانی - ايمنی زيستی - فرآورده های بيولوژيک 

- فناوری تغذيه ای
 در هنر: مطالعات انتقادي هنر مدرن - مطالعات تطبيقي حوزه هاي مختلف هنر- هنرهای س��نتی و صنايع دس��تی-  خوشنويس��ی  - 

هنرهای نمايشی -  مباحث ميان رشته ای هنر و شاخه های علوم با تأكيد بر نگاه اسالمی.
 اولويتهاي ج

 در فناوری1: اپتوالکترونيک - شبکههای مخابراتی - امنيت شبکه - كاتاليستها - مهندسی پزشکی - آلياژهای فلزی - مواد مغناطيسی 
- سازه های دريايی - حمل و نقل ريلی - ايمنی حمل و نقل - ترافيک و شهرسازی - مصالح ساختمانی سبک و مقاوم - احيا و بهره برداری  

مراتع و جنگلها؛
 در علوم پايه و كاربردي: كاربرد رياضيات در علوم و فناوری )آمار - آناليز عددی - تحقيق در عمليات - نظرية كنترل و بهينه سازی 
- رياضيات مالی و صنعتی - زيست رياضی( آموزش تاريخ و فلسفة رياضی)با تأكيد بر تاريخ رياضيات اسالمی، ايرانی( - مخاطرات همراه با 
عوارض زمين زاد و بش��رزاد - توجه ويژه به ارزش افزودة مواد خام، نفت، گاز و مواد معدنی با توجه به ذخائر عظيم كش��ور و صادرات مواد با 
ارزش افزوده - فرآوری و اس��تحصال و تلخيص مواد آلی، معدنی و س��يلکونی - فيزيک سيستمهای پيچيده - پالسما - رياضيات غيرخطی - 
تحقيق در عمليات - بيوفيزيک - بيوشيمی - شيمی سبز - سيليکونها - علوم مرتبط با نقشه های زمين شناسی - مخاطرات زيست محيطی 
- تغييرات اقليمی - نرم افزارهای چند رس��انه ای - اقيانوس شناس��ی و بهره گيری از منابع دريايی - كاهش تنش های زيستی و غيرزيستی - 

بهره برداری از تنوع زيستی در توليد ارقام و گونه های مناسب - بهينه سازی الگوی كشت منطقه ای - جامعه شناسی زيستی؛
 در سالمت: توليد داروهای جديد و نوتركيب - سياستگذاری و اقتصاد سالمت - تقويت ارتباطات بين علوم پايه با باليني - مقابله با انواع 

اعتياد - ايمنی غذايی - امنيت غذايی؛

1. علوم مورد نیاز این فناوریها نیز در این گروه قرار می گیرند.
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4-1. راهبردهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور ر

1. انسجام بخش��يدن به ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنگ سازي نظام تعليم و 
تربيت در مراحل سياستگذاري و برنامه ريزي كالن؛ 

2. توسعه و تعميق مؤلفه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي توجه به علم به منزلة يکي 
از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي امن و محيط بالنده، شکوفا و مولد علم و فناوري بر 

مبناي آموزه هاي اسالمي؛ 
3. ايف��اي نق��ش مؤث��ر چرخة علم، فن��اوري و ن��وآوري براي توس��عه و تحق��ق اقتصاد 

دانش  بنيان؛
4. نهادين��ه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر دانش �� به ويژه دانش بومي 
� به منظ��ور تحقق مديريت حکمت بنيان در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي، 

فرهنگي و دفاعي- امنيتي؛ 
5. نهادينه كردن نگرش اسالمي به علم و تسريع در فرايندهاي اسالمي شدن نهادهاي آموزشي 

به منظور تمدن سازي به معناي واقعي؛ 
6. تحول، نوسازي و حركت در مسير تحقق عدالت آموزشي در نظام آموزشي اعم از آموزش 

و پرورش و آموزش عالي با توجه به آمايش سرزمين؛
7. جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري؛ و نوآوري به س��مت حل مشکالت و رفع نيازهاي 
واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق 

مرجعيت علمي؛
8. تربيت و توانمندس��ازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهاي شايسته، كارآفرين، 
خودب��اور، خالق، نوآور و توانا در نقش عامل اصلي توس��عة علم، فناوري و نوآوري در كش��ور 

متناسب با ارزشهاي اسالمي و نيازهاي جامعه؛ 
9. تعامل فعال و اثرگذار با كش��ورهاي ديگر و تقس��يم كار بين المللي �� به ويژه كشورهاي 
منطقه و در جهان اسالم �� بر اساس اصول عزت، حکمت، مصلحت، بهره برداري از ظرفيتهاي 
علمي و فناوري كشورهاي ديگر و مشاركت فعال در شکل گيري جامعة اطالعاتي براي تحقق 

تمدن نوين اسالمي؛ 
10. ارتقاي كمي و كيفي در علوم انساني، معارف اسالمي و هنر؛

11. توس��عه، تعميق و تقويت آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري در حوزة علوم پزشکي و 
سالمت.
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4-2. راهبردها و اقدامات ملي متناسب با راهبرد هاي كالن توسعة  علم و فناوري در كشور

 راهبرد كالن 1
  انسجام بخش�يدن  به س�اختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنگ س�ازي نظام تعليم و تربيت در 

مراحل سياستگذاري و برنامه ريزي كالن
راهبردها:

1. همسوكردن سياستهاي توسعة صنعتي و اقتصادي كشور، به ويژه برنامه هاي پنج ساله، با سياستهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور؛ 
2. تعيين حدود مالکيت و مديريت نهادهاي مرتبط با حوزة علم و فناوري از طريق:

  بازتعريف نقش دولت در انجام  دادن پژوهشهاي راهبردي و بنيادين و ترويج و نشر يافته هاي مؤثر علمي و فني در عرصه هاي داخلي و خارجي؛ 
  ايجاد ثبات و پايداري در مديريتهاي كالن، به خصوص در حوزة برنامه ريزي و تثبيت مديريتهاي علمي منوط بر موفقيت در عملکرد؛

  توانمندسازي بخش غيردولتي در نظام علم و فناوري و كاهش تصدي گري و تقويت ابعاد نظارتي دولت؛ 
  توسعه و تعميق نظام مالکيت فکري ؛

  تدوين اليحة قانوني جامع حمايت از حقوق مالکيت معنوي براي محصوالت پژوهشي و صنعتي؛ 
  تأسيس نهاد متولي مالکيت فکري درون نهاد متولي علوم و فناوري؛ 

  تقنين قوانين و تدوين ضوابط و استانداردها براي تسهيل و شفاف سازي حقوق متقابل توليدكنندگان، منتقل كنندگان و مصرف كنندگان 
از دانش و فناوري؛ 

  ترويج فرهنگ وقف و خيريه در گسترش حدود مالکيت و مديريت مؤسسات و نهادهاي علم و فناوري؛ 
3. ارتقا ي هم افزايي در بين بخش��هاي مختلف كش��ور از طريق هماهنگي در ش��وراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هدف تس��هيل در 

فرايندهاي سياستگذاري و اجراي مأموريت هاي نظام علم و فناوري كشور از طريق:
  اصالح فرايند، افزايش كارايي و تکميل نهادهاي مرتبط در چرخة علم و فناوري و حذف مراكز متعدد سياس��تگذار از طريق يک نهاد 
هدايت كننده و هماهنگ كننده نظام ملي نوآوري به صورت فرابخشي كه وظيفة اصلي آن هماهنگي بين وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط به 

منظور تصميم سازي و سياستگذاري براي بهبود نظام و شامل تدوين و پيشنهاد قوانين و آيين نامه هاي مربوطه، نظارت و جذب بازخور؛
  ايجاد سازمانهاي مشترک متولي علم، فناوري و نوآوري و يا سازوكارهاي غيررسمي مانند كارگروهها و كميته هاي مشترک براي نزديکي 

و يکپارچه سازي نهادهاي علم، فناوري و نوآوري و صنعت و تجارت؛
  اصالح ساختار سياستگذاري فرابخشي، بين بخشي و درون بخشي به منظور افزايش مشاركت ذي نفعان؛

  معماري نظام علم و فناوري كشور با تأكيد بر تمركز بر سياستگذاري و نظارت و بر اساس ويژگيهاي فرهنگي و اقليمي كشور؛
  تقويت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مثابة سازوكار فرابخشي مناسب و كارآمد و هماهنگي و انسجام در امور آموزش، پژوهش 

و فناوري در نهادهاي متولي علم و فناوري و نهادهاي مرتبط. 
4. اصالح نظارت و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري ملي و تعيين استانداردهاي بومي در چارچوب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق:

  بازنگري، اصالح، يکپارچه س��ازي، ساده س��ازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات نظام علم و فناوري كشور )مانند قوانين و مقررات نظام 
ارتقاي محققان، نظام ارزيابي تحقيقات، نظام استخدام محققان، نظام مالکيت فکري و نحوه بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي به منظور 

افزايش تعامل بخشهاي تحقيقاتي و صنعتي(؛ 
  تقويت نهاد استانداردسازي فناوري و بهره وري در بخش صنعت؛ 

  طراحي و استقرار نظام جامع اعتبارسنجي، رتبه بندي و تضمين كيفيت با تأكيد بر حفظ حقوق متقاضِي پژوهش و شفاف سازي و رونق 
بازار عرضه و تقاضاي داخلي علم و فناوري؛ 

  ايجاد نهاد نظارت و ارزيابي اجراي سياستهاي علم و فناوري در سطح ملي.
5. تنوع بخشي و پوياسازي نظام تأمين مالي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از طريق:

  هدف مند كردن اعتبارات دولتي و تسهيل  سازوكارهاي مالي به منظورتوسعة پژوهش نتيجه گرا؛
  استفاده از سازوكارها و مشوقهاي مالي متنوع در قالب معافيت مالياتي، يارانه، وام، معافيتهاي گمركي تعرفه اي براي تقويت نقش بخش 

خصوصي و بنگاههاي نوآور در آموزش و پژوهش كشور؛
  ايجاد تس��هيالت قانوني براي افزايش س��رمايه گذاري بخش غيردولتي در تحقيق و توس��عه و ارتقاي س��هم اعتبارات پژوهش��ي بخش 
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غيردولتي از توليد ناخالص داخلي؛ 
  الزام شركتهای خارجی صادركنندة كاال به كشور، به هزينه كرد بودجه تحقيق و توسعه در داخل كشور؛

  ترويج فرهنگ وقف و خيريه به منظور گسترش منابع مالي در مؤسسات و نهادهاي علم و فناوري؛ 
  تشويق نهادهای استانی و شهری )استانداری، شهرداری و...( و نهادهای مذهبی )آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان و...( به هزينه كرد 

در تحقيق و توسعه؛
  به كارگيري درصدي از اعتبارات طرحهاي توسعه اي بزرگ كشور در انتقال فناوري در شركتهاي خصوصي داخلي و اشخاص حقيقي و 

حقوقي بين المللي؛
  تقويت نهاد جذب سرمايه گذاري خارجي و تأكيد بر اختصاص 10درصد از سرمايه گذاري طرحهاي توسعه به اشخاص حقيقي و حقوقي 

غيردولتي به منظور انتقال، جذب و بومي سازي فناوري.
6. س��ازماندهي نظامه��اي حرف��ه اي مبتني بر دانش علم��ي و فني براي ادارة واحده��اي اقتصادي � اجتماع��ي و نهادينه كردن فرهنگ 

مهارت گرايي، پژوهش محوري و كارآفريني در نظام علم، فناوري و نوآوري؛ 
7. توسعة ارتباطات بين رشته اي از طريق توسعة رشته هاي ميان بخشي و توسعة سازوكار هاي ارتباطي؛ 

8. ايجاد پيوستگي در سياستگذاري و برنامه ريزي در بين دورة آموزش عمومي و آموزش عالي به منظور تداوم فرايند فعاليت هاي تعليم و 
تربيت از طريق شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي 

9. تعامل مؤثر حوزه هاي علميه و نهاد آموزش و پرورش رسمي به منظور تعميق تعاليم ديني و تقويت ابعاد تربيتي نهاد آموزش عمومي از طريق:
  همکاري نظام مند حوزه هاي علميه در فرايند برنامه ريزي آموزشي و تأليف كتب درسي و تعريف طرحهاي مشترک پژوهشي؛

  تقويت رشته هاي آموزشي مرتبط با حوزة معارف اسالمي در مقطع متوسطه با هدف ارتقاي سطح آگاهيهاي ديني دانش آموزان؛
  تأس��يس رشتة آموزش معارف اس��المي و علوم انساني در حوزه هاي علميه به منظور نظريه پردازي در حيطة تعليم و تربيت اسالمي و 

پرورش معلمان و مربيان متخصص و متعهد و به كار گرفتن آنان در نظام رسمي آموزش و پرورش؛
10. تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه براي نزديک كردن افقهاي نگاه به علم و استفاده از تجارب و روشهاي يکديگر از طريق:

  طراحي و توسعة برنامه هاي آموزشي و تحصيالت تکميلي مشترک ميان حوزه و دانشگاه و حمايت از فعاليتهاي مشترک در حوزه هاي 
آموزشي، پژوهشي و فناوري؛

  ارتباط فعال مراكز پژوهشي دانشگاهي و حوزوي از طريق تعريف و اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترک و استفادة متقابل از ظرفيتهاي 
موجود حوزه هاي علميه و دانشگاهها براي فرصتهاي مطالعاتي؛ 

  زمينه سازي براي حضور عالمانة فضالي حوزه در گروههاي علمي دانشگاهها و استادان دانشگاهي در مجامع علمي حوزوي براي توليد 
علم بومي هماهنگ با ارزشهاي اسالمي؛ 

  تأسيس و راه اندازي مراكز آموزشي و پژوهشي مشترک، به ويژه در حوزه هاي علوم انساني و هنر؛
  برنامه ريزي براي همسويي رشته هاي معارف اسالمي و الهيات دانشگاهها با حوزه هاي علميه.

11. ايجاد هماهنگي و كاهش مرزهاي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي در كشور  از طريق:
  سياستگذاري مشترک و متمركز تربيتي براي رسانه ها و نهادها و مراكز موثر بر تربيت به منظور همسويي با نظام رسمي آموزش و پرورش؛

  فرهنگ سازي براي جلب مشاركت نهادهاي عمومي و غيردولتي و تسري سياستهاي كلي اصل 44 به حوزة آموزش و پرورش و آموزش 
عالي كشور با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت. 

12. حركت در مسير تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت كشور به منظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسالمي از طريق:
  ايجاد هماهنگي بين  محتوي آموزشي،  پژوهشي،  مديريتي، اداري و مالي؛

  اصالح و تدوين نظام برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي جامعه و تحوالت روزافزون علوم، با تأكيد بر گسترش مرزهاي 
دانش و بر اساس مباني اسالمي؛ 

 راهبرد كالن 2
  توسعه و تعميق مؤلفه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي توجه به علم به منزلة يكي از گفتمانهاي 

اصلي جامعه و ايجاد فضاي امن و محيط بالنده، شكوفا و مولد علم و فناوري بر مبناي آموزه هاي اسالمي
راهبردها

1. توسعة فرهنگ مطالعه، تتبع و تحقيق و تقويت روحية يادگيري مادام العمر در سطح عموم و استفاده از يافته هاي تحقيقاتي و علمي در 
زندگي روزمره به صورت عاملي براي توسعة اجتماعي و بهبود زندگي با تأكيد بر:

  پركردن شکاف بين زبان علمي و زبان روزمره به منظور نهادينه كردن فرهنگ استفاده از علم و دستاوردهاي علمي در زندگي؛
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  افزايش تعداد كتابخانه هاي عمومي در مناطق مختلف و جهت دهي و حمايت از انتش��ار كتابها همس��و با اهداف نظام علم، فناوري و 
نوآوري كشور.

2. تقوي��ت ن��گاه ديني ب��ه مقوله عل��م و علم آموزي و فريض��ه قلمداد كردن علم آم��وزي و گس��ترش و ترويج آموزه هاي ق��رآن كريم و 
معصومين)عليهم السالم( در تربيت علمي و آداب تعليم و تعلم و فعال كردن مساجد درحکم پايگاه هاي علمي و فرهنگي؛

3. تعيين مراكز و مراجع غير رس��مي با حضور اس��تادان پيشکسوت و داراي حس��ن سابقه و بي طرف، به منظور تقليل شکايات آموزشي و 
پژوهشي در مؤسسات علمي و همچنين ايجاد دادگاه ويژه و تخصصي علمي و فناوري در حوزة قضايي با مأموريت رسيدگي به دادخواهي ها 

و شکايات در اين زمينه؛
4. برنامه ريزي مؤثر براي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و جلب مشاركت خانواده ها و نهادهاي غيردولتي؛

5. بازتعريف و ارتقاي جايگاه خانواده در حکم بنيادي ترين نهاد تعليم و تربيت از طريق:
  تدوين برنامة جامع مشاركت ميان خانواده، نهادهاي تربيتي و آموزشي؛

  تدوين دوره هاي خاص آموزشي ازدواج و تربيت فرزند براي اعضاي خانواده.
6. فرهنگ سازي براي تقويت جنبش نرم افزاري و توليد بومي علم از طريق:

  ارتقاي آگاهيهاي علمي عمومي در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي،  و اقتصادي متناسب با نيازمنديهاي سند چشم انداز؛ 
  ايجاد فضاي بازتوليد علم و فکر از طريق كانونها و كرسيهاي آزادانديشي و نظريه پردازي، مناظرات علمي و حمايت از آزادانديشي علمي 

و جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛ 
   تقويت روحية حقيقت جويي و گسترش فرهنگ پرسشگري و علم پژوهي بر اساس تفکر خالق و نقاد در نظام علم و فناوري كشور مبتني 

بر روحية خودباوري و تعهد اجتماعي  و مبارزه با علل ترويج مدرک گرايي؛
   تقويت آموزش و پژوهش در حوزة فناوري هاي هويت ساز؛

7. افزايش منزلت و صالحيت حرفه اي و مرجعيت علمي و اجتماعي معلمان، استادان؛ و پژوهشگران و ايجاد محركهاي انگيزشي و تشويقي 
براي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه هاي معلمي و استادي؛

8. بازتعريف رسالت اجتماعي دانشمندان و ارتقاي مشاركت نقش آفرينان علم و فناوري در ترويج فرهنگ احترام به ارزشهاي اصيل جامعه، 
تعميق ارزشهاي ايراني و اسالمي و ترويج ذخيره هاي فرهنگي ايرانيان از طريق:

  فراهم س��ازي بس��تر ساختاري براي تکوين و ترويج اخالق حرفه اي نقش آفرينان علم و فناوري در تعامل با جامعه و در بستر ارزشهاي 
ايراني و اسالمي؛ 

  تقويت اخالق حرفه اي استادان و دانشجويان اعم از اخالق در آموزش، پژوهش و ارائة خدمات؛ 
  نهادينه سازي تعهد و انضباط اجتماعي، قانون مداري و فرهنگ تالش براي گسترش عدالت، رفاه و سالمت جامعه در دانش آموختگان. 

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

راهبردها
1. ترويج فرهنگ كس��ب  وكار دانش بنيان و ارتقاي توانايي علمي، فناوري و مهارتي افراد بر اس��اس نيازهاي جامعه و ايجاد آمادگي جهت 

پذيرش مسؤوليت هاي شغلي؛  
  تسهيل سازمان دهی و رتبه بندی شركتها، مراكز پژوهشي غيردولتی و انجمنهای علمی و حمايت ارجاع كار به آنها؛

  تسهيل كلية مراحل راه اندازی و فعاليت شركتهای دانش بنيان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بيمه، استقرار در شهرها 
و برخورداری از معافيتهای مالياتی و حقوق گمركی و كمکهای بالعوض؛

  تقويت بخش خصوصی براي توسعة آموزش مهارتهای پيشرفته، به منظور افزايش سهم نيروي انساني متخصص در بازارهاي بين المللی
2. افزايش سهم علم و فناوري در توانمندسازي و توسعة بهره وري صنعتي و خدمات تخصصي و عمومي از طريق:

  افزايش سهم آموزش و كاالها و خدمات دانش پايه در توليد ناخالص داخلي كشور؛ 
  كاربردي كردن و تجاري سازي محصوالت آموزش عالي؛

  توسعه و ارتقاي سهم بنگاه هاي اقتصادي و تجاري در توليد و تجاري سازي علم و فناوري؛ 
  ايجاد و توسعة نهادهاي مالي خطرپذير و صندوقهاي حمايت از تجاري سازي براي تقويت كارآفريني فناورانه؛

  افزايش مسؤوليت پذيری در سازمانهای اجرايی براي شناسايی، سامان دهی و بهره گيری مناسب از پژوهشهای انجام شده در كشور
  توس��عة س��ازوكار هاي نهادي مانند بازارسازي براي محصوالت نوآورانه و حمايت از طريق خريدهاي دولتي و ايجاد مناطق آزاد حمايت 
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از توليد محصوالت نوآورانه؛ 
  نهادسازي براي هدايت خريدهاي دولتي به سمت تشويق نوآوري؛

  ايجاد نهادهاي پشتيباني از ايجاد و بهبود بنگاه هاي كارآفرين.
3. ايجاد س��ازوكار تس��هيل كننده فرايند عرضه و تقاضاي علم و فناوري در كشور و ارتقاي توانمندي و توسعة زيرساختهاي رقابت پذيري 

توليدات، خدمات و محصوالت فناوري؛
  تصويب و به كارگيري سياستهاي مناسب تشويق نوآوران؛ 

  برپايي و توسعة فن بازارهاي مشترک با ديگر كشورها؛
  ايج��اد نهاده��اي انتقال فناوري، تعامل بخش��هاي تحقيقاتي و صنعت��ي) از قبيل مراكز انتقال فناوري، مراكز ليس��انس فناوري، مراكز 

تجاري سازي، مراكز ثبت اختراع و اكتشاف، مراكز تعاوني( 
  برقراري موازنة تراز تجاري محصوالت و خدمات در مبادالت علم و فناوري؛ 

  ارتقاي توانمندي و توسعة زيرساختهاي رقابت پذيري توليدات، خدمات و محصوالت فناوريهاي نوين؛
  ايجاد خوشه های دانش متناظر با خوشه های صنعت بومی.

4. ايجاد فضای رقابتی در عرصة پژوهش كشور از طريق:
 تشويق دانشگاهها و اعضای هيئت علمی به تأسيس شركتهای دانش بنيان با مشاركت سهامی دانشگاهها؛

 ايجاد سازوكار برای واگذاری طرحهاي پژوهشی به شکل رقابتی به نحوی كه بخش خصوصی هم توان رقابت با دانشگاهها و شركتها را 
داشته باشد.

5. نهادينه  و كارآمد كردن فرايندهاي توليد، انتقال، جذب و انتشار علم و فناوري؛ 
  ايجاد و توسعة مراكز تحقيق و فناوري در داخل و خارج كشور براي ورود و بومي سازي فناوري و انتشارات؛ 

  توسعة نهادهای مورد نياز برای يادگيری فعال نوآوريهای توسعه يافته در خارج از كشور؛
  افزايش هماهنگي ميان سياس��تهاي وزارتخانه هاي صنعتي و بازرگاني با هدف يکپارچه س��ازي سياس��تها و ابزارهاي حمايتي توليد و 

تجاري سازي دستاوردهاي فناوري؛ 
  به كارگيري درصدي از اعتبارات و طرحهاي توس��عه اي بزرگ كش��ور در انتقال فناوري از طريق شركتهاي خصوصي داخلي و اشخاص 

حقيقي و حقوقي بين المللي؛
 تقويت نظامهاي حمايتي پاركها و مراكز رشد  انجمنهاي علمي، واحدهاي طراحي، مهندسي، نمونه سازي مشاوران فکري، مديريتي و علمي؛

   اتکاي فرآيندهای انتقال فناوری به فعاليتهای مراكز تحقيق و توسعه؛ 
  توسعة نهادهای خدمات مشاورة انتقال فناوری؛

  ايجاد نهادهای حمايت از فناوری و نوآوری؛
  تقويت سازوكارهای يادگيری فناوری در قراردادهای انتقال فناوری؛

  الزام مديريت انتقال فناوری به تدوين و مستندسازی دانش فنی فناوريهای انتقالی؛
  ايجاد سازوكارهای الزم براي بومی سازی و انتشار فناوری ها.

 راهبرد كالن 4
  نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر دانش � به ويژه دانش بومي � به منظور تحقق 

مديريت حكمت بنيان در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي- امنيتي
راهبردها

1. اجراي فرايند مديريت دانش در نهادهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي و امنيتي از طريق:
  طراحي نظام مديريت دانش و اطالعات در سازمانها براي تبديل دانش ضمني به دانش صريح؛ 

  تقويت فرايندهاي تبديل دانشهاي ضمني به دانشهاي صريح؛
  توسعة روشهاي روان سازي جريان رسمي و غيررسمي دانش در ابعاد ملي و بين المللي؛

  توسعه و تقويت زيرساختهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و فراهم سازي بسترهاي ساختاري براي تشکيل جامعة اطالعاتي جريان آزاد 
گردش اطالعات؛
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  پي جويي اهداف مبتني بر مديريت دانش در برنامه هاي آموزشي در كلية سطوح.
2. ارتباط مستمر و هم افزا در بين سه جريان توليد، كاربرد و توسعة دانش و تقويت فرايند تبديل انديشه به محصول از طريق:

  توسعة مراكز جديد و نهادهاي واسط )حقوقي، مالي، فني( با هدف توليد و عرضة دانش و تبديل آن به محصول؛ 
  ايجاد شبکه هاي توليد، انتشار و به كارگيري دانش با تقويت و يکپارچه سازي فعاليتهاي نهادهاي چرخة علم، فناوري و نوآوري و تشويق 

نخبگان، دانشمندان و متخصصان به عضويت چندجانبه در اين شبکه ها؛ 
  ايجاد شبکه هاي تحقيقاتي و فناوري به منظور افزايش تعامالت و شکل گيري انتقال و انتشار دانش؛

  ايجاد و تقويت ش��بکه هاي جريان داده- اطالعات- دانش با حمايت از ايجاد بانکهاي اطالعاتي علمي و فناوري، پايگاههاي اس��تنادي و 
گسترش نشريات علمي به منظور انتقال و انتشار دانش؛

  استقرار نظام ثبتي و سنجش علم، فناوري و نوآوري؛
  ايجاد بانک اطالعاتي كارآمد و روزآمد براي اعضاي هيئت علمي، كتب و منابع علمي موجود، پژوهشها و تحقيقات انجام شده، مقاالت 

خارجي و داخلي، رساله ها و پايان نامه ها و موضوعات ضروري جامعه براي پژوهش؛
  ايجاد خوشه هاي صنعتي و تجاري با تأكيد بر تقويت تعامالت فعاالن كسب و كار و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها.

3. بسترسازي مشاركت نهادي نقش آفرينان دانش در نظام تصميم گيري كالن كشور و نهادينه كردن فرهنگ پژوهش و ارزيابي و نظارت 
در سطوح مختلف تصميم گيري از طريق:

  تدوين اليحة قانوني انجام كلية برنامه ريزيها و تصميم گيريها بر مبناي پژوهشهاي تأييد شده در مراكز و انجمنهای علمي مرتبط؛
  تعريف ارتباط مش��خص و نظام مند بين وزارتخانه ها با رش��ته ها و دانش��کده هاي ذی ربط به منظور اس��تفاده از تخصصهاي ذی ربط در 

مديريت جامعه و تقويت انگيزة خبرگان ذيصالح در حوزه هاي مختلف براي مشاركت در سياستگذاري و برنامه ريزيهاي كشور؛
  ايجاد مديريت پژوهش در وزارتخانه ها و دستگاههاي كشور )و حركت در مسير حذف مراكز پژوهشي وابسته( به منظور تعيين نيازهاي 

پژوهشي و ارجاع آن به دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام گرفتن امور حاكميتي در عرصة پژوهش .
 اولويت دادن به پژوهشگران داخلي در خصوص واگذاري طرحهاي ملي

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

تمدن سازي
راهبردها:

1. طراحي و بازنگري در برنامه ها و متون آموزشي �� خصوصاً مقطع آموزش عمومي �� به منظور نهادينه سازی نگرش اسالمی از طريق:
  ورود مباني نظري و ارزشي و نگرش اسالمي در برنامه ها و محتواها و جهت گيريهاي آموزشي؛

  تبيين و ارائة هماهنگ يافته هاي علوم جديد با آموزه هاي ديني؛
  اصالح رويکردهاي سکوالريستي و اومانيستي؛ 

  تدوين واحدهاي درسي در زمينة فلسفة طبيعي مبتني بر ديدگاه اسالم به عالم طبيعت 
  تدوين واحدهاي درسي تبيين رابطة علوم طبيعي و دين.

2. س��ازمان دهي و انسجام بخش��ي و نهادينه سازي كرسيهاي نقد، نظريه پردازي، نوآوري و شبکه هاي تفکر در حوزه هاي معرفتي مبتني بر 
سنت نبوي و علوي و مکتب اهل بيت )ع( و كارآمد ساختن نظام اسالمي از طريق:

  حمايت از شبکه هاي تفکر ديني در حوزه هاي مختلف دانش خصوصاً علوم انساني؛
  حمايت از گسترش و تعميق نگرش توحيدي در تمام حوزه هاي معرفت؛

  زمينه سازي براي توليد علم ديني و نظريه پردازي، به خصوص در عرصه هاي علوم انساني بر اساس مباني و نگرش توحيدي و الهي؛
  ايجاد كرسيهاي مشترک ميان دانشمندان علوم طبيعي و فالسفه و اسالم شناسان براي بررسي چالشهاي حوزة علم و دين.

3. تبيين مباني نظري و معرفت شناختي توسعة علمي و توسعة ملي بر اساس ارزشهاي اسالمي با هدف ارتقاي كيفيت و بهبود ارتباط در بين آنها؛
4. تعامل مؤثر و سازندة معرفتي، فلسفي و كاركردي نهادهاي علمي حوزوي و دانشگاهي از طريق:

  تأسيس پژوهشکده هاي علم و دين با حضور استادان حوزه و دانشگاه به منظور كشف راهکارهاي معاضدت ميان علم و دين؛
  بهره گيري مؤثر و نظام مند از استادان حوزه در دانشگاه و بالعکس به منظور گشودن باب تعامالت فکري؛
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  تقويت نهادهاي حوزوي در عرصة مطالعات و تحقيقات علوم انساني.
5.  عملياتي كردن سياستهاي راهبردي» اسالمي شدن مراكز آموزشي« و تدوين برنامة جامع ارتقاي معرفت و تربيت ديني دانشجويان با 

توجه به مقتضيات زمان از طريق:
  ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني، سياسي و اجتماعي دانشگاهيان متناسب با رشتة تخصصي، عاليق و تجارب آنان؛

  برنامه ريزي به منظور توأم ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي با نقش تربيتي و اخالقي آنان در مراكز آموزشي 
و سطح جامعه؛

  قانونمندكردن فعاليتهاي سياس��ي و فرهنگي اس��تادان و دانشجويان به منظور فراهم آوردن محيطي سالم، آزاد و مطمئن براي بحث و 
گفتگو، تحرک، فعاليت و ارتقاي  انديشة ديني؛

6. حمايت از فعاليتهای آموزشی و پژوهشی و توليدات علمي با رويکرد اسالمي در عرصة فلسفه هاي مضاف و علوم انساني؛
7. بسترسازي براي تأسيس دوره هاي تخصصي آموزش علوم، آموزش تاريخ، آموزش جغرافيا و .... با رويکرد اسالمي.

 راهبرد كالن6
  تحول، نوسازی و حركت در مسير تحقق عدالت آموزشی در نظام آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش 

عالی با توجه به آمايش سرزمين
راهبردها:

1. تعيين، تأس��يس و گس��ترش رشته هاي ضروري در تمام حوزه هاي علم بر اس��اس نياز هاي منطقه ای، چشم انداز ترسيم شده و اصول و 
ارزشهاي حاكم )استقالل، عدالت و ديگر فضايل(.

2. بازطراحي نظام آموزش عالي كشور با هدف تقويت يکپارچگي و انسجام در اجراي مأموريتها و دستيابي به اهداف از طريق:
  بازتعري��ف مأموريت دانش��گاه از ص��رف آموزش به آموزش، پژوهش و كار آفريني و برقراري جريان مس��تمر علمي و فني بين نهادهاي 

تحقيقاتي و بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي به منظور رفع نيازهاي جامعه و كاربردي كردن علم و فناوري و تقويت تقاضامحوري؛
  انتخاب، سطح بندي و تقويت تعدادي از دانشگاهها در خصوص آموزش و تربيت در حوزه هاي اولويت دار علم و فناوري ملي در آن دانشگاهها؛

  ايجاد و توسعة قطبهاي علمي به منظور انجام دادن فعاليتهاي تحقيقاتي ويژه در حوزه هاي اولويت دار؛
  اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز به منظور گسترش مرزهاي دانش از طريق نخبه پروري در حوزه هاي 

علوم پايه، علوم كاربردي،  علوم حوزة سالمت و فناوريهاي نوظهور؛
  اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز حوزوي ممتاز به منظور توليد دانش بومي و گس��ترش مرزهاي دانش از طريق نخبه پروري در 

حوزه هاي علوم انساني و اسالمي؛
  حمايت ويژه از برخي دانشگاههاي موجود و مستعد احراز رتبه های ممتاز در رتبه بندي جهاني؛

  تأسيس و راه اندازي مراكزي با همکاري حوزه و دانشگاه با مأموريت گسترش مرزهاي دانش در عرصة هنر ايراني- اسالمي
3. طراحي مدل گسترش آموزش عالي كشور متناسب با نوع مؤسسات آموزش عالي، اوضاع اقليمي و نيازهاي جامعه و اشتغال فارغ التحصيالن 

از طريق:
  تأسيس صندوق ملي علم و فناوري براي هدايت منابع و بودجه هاي آموزشي و پژوهشي به سوي نيازهاي ملي؛

  جهت دهي دانش��گاههاي برتر كش��ور به اهتمام بيشتر در تربيت محقق و آموزش تحصيالت تکميلي و تمركز بيشتر امکانات و ظرفيت 
علمي دانشگاهها بر گرايشهاي اولويت دار در هر رشته؛

  تنظيم ظرفيت دانشگاههاي كشور در مقاطع و حوزه هاي مختلف علمي متناسب با رتبة علمي دانشگاههاي كشور و نيازهاي حال و آينده؛ 
  شناسايي و رصد كردن دائمي ظرفيتهاي بالقوة محيطي و محلي و اقتضائات اجتماعي براي بهره وري مطلوب آموزش عالي و پاسخگويي 

پيوسته و پويا به اقتضائات؛
  گسترش و تأسيس دانشکده ها و رشته هاي تحصيلي در مناطق مختلف كشور با مالحظة آمايش سرزمين.

4. تسري سياستهاي كلي اصل 44 به حوزة  آموزش عالي كشور با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت از طريق:
 افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان خارجی؛

  افزايش مشاركت  اعضای هيئت علمي در مديريت دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی و  افزايش استقالل دانشگاهها و هدايت مبتني بر هيئت 
أمنا در چارچوب سياستها و اهداف تعيين شدة نظام؛

 تقويت استقالل دانشگاههاي مادر و ايجاد زيرخوشه هاي دانشگاهي مستقل متکي به دانشگاههاي مادر با بهره گيري از نخبگان برجسته 
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و مديران شناخته شدة ملي در چارچوب سياستها و اهداف تعيين شدة نظام؛
  حمايت از شکل گيري و توسعة دانشگاههاي غيردولتي مبتني بر اهداف و ارزشهاي نظام اسالمي؛

5. تقويت نظارت و اعمال سياستهاي آموزشي و پژوهشي كشور در دانشگاهها، خصوصاً دانشگاههاي غيردولتي؛
  ارزيابی استادان و توسعة واحدهای درسِی موردكاوی در رشته هاي ذيربط)مطالعات موردی(؛

  طراحي و استقرار نظام جامع اعتبارسنجي، رتبه بندي و تضمين كيفيت در نظام آموزشی.
6. ارتقاي بهره وري آموزشي و پژوهشي از طريق:

  ارتقاي كيفيت نظام مديريت و تصميم گيري در آموزش؛
  ايجاد جو رقابت واقعی و سالم در همة ابعاد نظام علمی كشور؛

  نهادينه كردن فرهنگ آموزش براي پژوهش، پژوهش محور كردن آموزش و مسئله محور كردن پژوهش؛
  غنابخشي به محتواي آموزشي و بهره گيري از فناوريها، شيوه ها و روشهاي جديد آموزشي در نظام آموزش عالي كشور؛

  تقويت و گسترش امکانات پژوهشي و دستيابي به اطالعات و مدارک علمي؛
  بازتعريف نظام ارتقاي استادان و پژوهشگران بر اساس ضوابط كيفي؛

  سياستگذاری مناسب برای جذب و نگهداری استادان ذی صالح و نخبه؛
  تقويت حضور تمام وقت استادان در دانشگاهها و گسترش تعامالت علمي استاد و دانشجو در خارج از كالس؛
  ايجاد فرصتهای مطالعاتی مناسب برای تقويت دانش و مهارت علمی استادان در توليد علم و نظريه پردازی؛

  كاربردي كردن و تجاري سازي محصوالت آموزش عالي.
7. بازتعريف جايگاه فرهنگستانها و نوع تعامل آنها با دانشگاهها، حوزه هاي علميه و پژوهشگاههاي كشور؛

8. تأس��يس س��ازمان مستقل و قوي نظارت بر برنامه هاي آموزش��ي و تربيتي مراكز آموزش عالي به منظور ارتقاي كيفي سطح آموزش و 
تربيت، به خصوص در حوزة علوم انساني؛

9. توجه به نظام آموزش و پرورش در حکم سرماية ملي با تأكيد بر:
  پرهيز از رويکرد اقتصادي به آموزش و پرورش و افزايش سهم آموزش دورة عمومي از بودجة دولت؛

  تقويت مشاركت عمومي در تعليم و تربيت و گسترش و تقويت شعار »همه براي تعليم و تربيت«؛
  تقويت نظام استعداديابي و هدايت تحصيلي براي انتقال به هر يک از دوره هاي سه گانه آموزش عمومي و در نظر گرفتن اقتضائات محلي، 

جنسيتي و استعدادهاي خاص در برنامه ريزي آموزشي؛
10. بازنگري در برنامه هاي درسي و محتواهاي آموزشي به منظور انطباق با تمامي نيازهاي واقعي فردي، خانوادگي و اجتماعي دانش آموزان 

با تأكيد بر:
  توانمندس��ازي دانش آموزان براي ورود به عرصه هاي مختلف زندگي و تعميق حيات ديني و پرهيز از جهت گيري محض دورة آموزش 

عمومي به سمت آموزش عالي؛
  شناس��ايي و رص��د كردن دائمي ظرفيته��اي بالقوة محيطي و محلي و اقتضائات اجتماعي براي به��ره وري مطلوب آموزش و پرورش و 

پاسخگويي پيوسته و پويا به اقتضائات؛
  بازنگری در طرح و محتوای نظام آموزشی كشور با هدف تقويت روابط حوزه های مختلف آموزشی )اعم از آموزشهای عمومی، مهارتی 

و عالی( و پشتيبانی مقاطع مختلف تحصيلی از يکديگر؛
  س��ازمان دهی نظامه��اي حرفه اي مبتني ب��ر دانش علمي و فني ب��راي ادارة واحدهاي اقتصادي، اجتماع��ي و همگاني كردن فرهنگ 

مهارت گرايي، پژوهش محوري و كارآفريني در نظام علم، فناوري و نوآوري؛
  ساماندهي و جهت مدار كردن آموزشهاي عمومي متناسب با آموزشهاي مهارتي و عالي؛

  سامان دادن به كتابها، نشريات، سايتها و وبالگهاي آموزشي و كمک آموزشي براي اهداف واقعي تربيت علمي تعيين شده در برنامه هاي 
درسي و تمركز مسؤوليت سامان دهي، نظارت و صدور تأييدية علمي اين آثار در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي؛ 

  تقويت محتوا و جايگاه رشته هاي معارف اسالمي و علوم انساني در بين رشته هاي نظري دورة متوسطه و پيش دانشگاهي و جهت دهي 
نخبگان به سمت تحصيل در اين رشته ها؛

  تکميل و عملياتي كردن سند ملي آموزش و پرورش و سند ملي برنامة درسي در تمامي ساختار آموزش و پرورش.
11. باال بردن توان مديريت منابع انساني در نهاد آموزش و پرورش از طريق:

  تقويت نظام شايسته ساالري و تخصص گرايي در مديريت هاي اين نهاد؛
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  برنامه ريزي درازمدت و كوتاه مدت براي گزينش و جذب نيروي انساني متخصص، متعهد و باانگيزة الهي براي حرفة معلمي. 
12. ارتقاي كيفي حرفة معلمي از طريق:

  تدوين طرح جامع دورة تربيت معلم، از كارشناسي تا دكتري؛
  تأسيس و تقويت دوره هاي تخصصي آموزش علوم مختلف از قبيل فيزيک، جغرافيا و تاريخ؛

  توسعة انجمنهاي علمي معلمان و واگذاري پژوهشها، طراحي سؤال و توليد مواد آموزشي و كمک آموزشي به آنها؛
  برقراري دورة خاص تعليم و تربيت ديني براي تمام دبيران و مديران؛

  اولويت دادن به حل مشکالت معلمان و ارتقاي جايگاه اجتماعي و توانايي علمي و عملي ايشان؛
  تک شغلي شدن معلمان و تمركز كار آنها بر تدريس و اختصاص بخشي از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه.

13. اصالح ساختار مدرسه به منظور تقدم دادن هدفهاي تربيتي بر آموزشي از طريق:
  افزايش اختيارات و مسؤوليتهاي مدرسه در عين حفظ برنامه ريزي متمركز و ارزشيابي مستمر و همه جانبه؛

  تدوين برنامة همکاري اولياي دانش آموزان با مدرسه براي نيل به وحدت نظري در روشهاي تربيتي و آموزشي.
  برنامه ريزي براي رشد خالقيتهاي علمي، هنري و مهارتي دانش آموزان.

14. تقويت تفکر منطقي، خالق و جستجوگر در دانش آموزان از طريق:
  برنامه ريزي براي تربيت تفکر منطقي و عقلي در تمام دوره هاي تحصيلي در تمام رشته ها؛
15. ايجاد فرصتهاي عادالنه و بسترسازي براي دسترسي همگاني به آموزش عمومي و عالي؛ 

16. هدفمند كردن يارانه ها در بخش آموزش عالي كشور از قبيل:
  تقويت نظام بورسية دانشجو به منظور حمايت از اقتصاد خانواده و كاهش سن ازدواج و منطقي كردن تعهدات دولت در قبال هزينه هاي 

آموزش عالي؛
  توسعة امکانات و بهبود وضعيت در مناطقي كه پيشرفت كمتري داشته اند براي جبران فاصله ها و نزديکي به عدالت اجتماعي؛

17. معماري نظام علم و فناوري كشور بر اساس ويژگيهاي فرهنگي و اقليمي كشور از طريق:
  ايجاد خوشه هاي دانش متناظر با خوشه هاي صنعت بومي؛

  تأسيس دانشکده ها و رشته هاي تحصيلي متناسب با نيازهاي منطقه اي و محلي؛
18. تمركززدايي در حوزة آموزش عالي و تأسيس قطبهاي مختلف علم و فناوري در مناطق مختلف كشور؛ 

19. بهره گيري از ظرفيتهاي قومي و خرده فرهنگهاي محلي در تعامل با دانش جهاني به صورت بستري براي فناوري و نوآوري؛
20. تسهيل مقررات براي استفاده از منابع دانشي )استاد، كالس، آزمايشگاه، منابع اطالعاتي و تحقيقاتي و ديگر موارد( در بين دانشگاهها 

و حوزه هاي علميه؛
21. توس��عة فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات در حيطة آموزش عالي به منظور اس��تفادة همگاني از آموزش و ارائة محتواي آموزش��ي كلية 

رشته هاي دانشگاهي و حوزوي در شبکة جهاني اينترنت.

 راهبرد كالن7
 جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري  و نوآوري به سمت حل مشكالت و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات 

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

1. اولويت بندي و سياستگذاري مستمر و پوياي علم و فناوري بر پاية تأمين نيازهاي جامعه، تحوالت جهاني و تحقق مرجعيت علمي كشور 
از طريق:

  تقويت آموزش، پژوهش و فناوري در حوزة فناوري زيستي )بيوتکنولوژي( و در ابعاد ميکرو و نانو در حوزه هاي مختلف علوم؛
  جهت گيري آموزش و پژوهش به سمت حل مسائل و مشکالت فعلي و آتي كشور و نوآوري در مرزهاي دانش؛

  جهت دهي بودجة دولت به بخشهاي داراي اولويت در نقشة جامع؛ 
2. توجه ويژه به نقش مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز در رفع نيازهاي جامعة و تحقق جامعة سالم عدالت محور و حركت در مرزهاي 

دانش در عرصه هاي بين المللي؛ 
3. توسعه و متوازن سازي زيرساخت ها، امکانات و تجهيزات متناسب با سياستها و راهبردهاي توسعة علم، فناوري و نوآوري از طريق:

  ايجاد و توسعة آزمايشگاههاي ملي و مراكز مشاوره اي تحقيقاتي و فناوري در سطح ملي؛ 
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  ارتقاي كمي و كيفي آزمايشگاههاي اساسي و عمده در مقياس ملي و منطقه اي؛ 
 توسعة علوم رياضي از جمله رياضيات غير خطي، رياضيات گسسته، مدل سازي، فازي و سيستم هاي ديناميک؛

  ايجاد و توس��عة مؤسس��ات مطالعه و پژوهش در علوم انس��اني با رويکرد بومي سازي اين علوم و متناسب سازي آنها با نيازها و اقتضائات 
فرهنگ ايراني � اسالمي؛

  فراهم ساختن زيرساختهاي چابکي، انعطاف پذيري و استقالل نهادهاي علم و فناوري؛ 
4. ارتقاي سطح شاخصهاي بهره وري در نظام علم، فناوري و نوآوري كشور؛  

5. جهت دهي برنامه هاي توسعة فناوري به سوي نياز واقعي جامعه، نداشتن  تأثيرات تخريبي زيست محيطي و معنوي و كاهش مصرف گرايي از طريق:
  تأسيس و گسترش رشته هاي علمي و حمايت مستقيم از بخشهايي كه اولويت دارند و به استقالل و خودكفايي در حوزة نيازهاي ضروري 

و اولية جامعه )سالمت، غذا، مسکن، اشتغال و ازدواج( كمک مي كنند؛ ولي الزاماً در كانون توجه بخش خصوصي قرار ندارند؛
  ايجاد برنامه هاي تشويقي و تعيين جوايز ملي براي متخصصاني كه فناوري مناسب با نيازهاي واقعي جامعه پديد آورند؛

  تغيير نظام انگيزشي پژوهشگران كشور به توجه به اقتضائات ملي و تاثيرگذاري براي رفع نيازهاي واقعي كشور.

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

جامعه
راهبردها

1. طراحي و تقويت نظام جامع اس��تعداديابي و هدايت تحصيلي به منظور هدايت مناس��ب دانش آموزان، طالب و دانش��جويان به س��وي 
رشته هاي علمي متناسب با استعداد، عالقه مندي و تواناييهاي آنها و اولويت هاي كشور؛

2. تدارک برنامه هاي تربيتي و فرهنگي درازمدت براي باال بردن سطح توقع آرمانِي دانش آموزان و دانشجويان و استادان از تعليم و تعلم؛
3. بازتعريف نظام پذيرش دانشجو در آموزش عالي كشور از طريق:

  تنوع بخشي در شيوه هاي پذيرش و آموزش؛ 
  تقويت بخش خصوصي براي توسعة  آموزشهاي تخصصي، به ويژه آموزش  مهارت هاي پيشرفته؛ 

4. بهبود هرم تركيب نيروي انساني نظام به منظورتحقق دانشگاه تمدن ساز از طريق:
  توسعة كمي و كيفي دوره هاي تحصيالت تکميلي متناسب با نيازهاي علمي و فناوري جامعه و دستيابي به مرزهاي دانش؛ 

  سازمان دهي و مديريت  امور پژوهشگران كشور اعم از دولتي و غيردولتي؛ 
  توسعة توان جذب و به كارگيرِي منابع انساني متخصص در مراكز علمي دولتي و خصوصي؛ 

  بازتعريف نظام انتصاب و ارتقاي مديران نهادهاي آموزش��ي و پژوهش��ي، استادان و پژوهشگران بر اساس مالكهاي كيفي و تقويت نظام 
شايسته ساالري در نهادهاي آموزشي.

5. تکريم و حمايت نظريه پردازان، نوآوران، پژوهشگران و مديران پژوهشي از طريق:
  وضع قوانين و مقررات مالکيت فکري و ايجاد فرصتهاي مناسب علمي و پژوهشي و براي توليد علم و فناوري؛ 

  جلب مشاركت مؤثر متخصصان و پژوهشگران )ايراني و غير ايراني( مقيم خارج از كشور؛ 
  توسعه و تقويت سازوكارهاي بهره گيري جامعة علمي از صاحبان مهارت و خبرگان بدون مدرک؛ 

  تحرک بخشي قانوني و انعطاف پذير به نيروهاي متخصص در سازمانهاي علمي، فني، اقتصادي و فرهنگي 
6. زمينه س��ازي براي افزايش كار جمعي و همکاري علمي و تحقيقاتي در بين پژوهش��گران، اس��تادان، دانشجويان و طالب در عرصه هاي 

مختلف علم و فناوري
7. افزايش بهره وري منابع انس��اني مراكز علمي و پژوهش��ي از طريق تقويت روحية تالش جهادي، تمام وقت كردن اس��تادان و معلمان و 

گسترش تعامالت معلم و متعلم توأم با تأمين رفاه استادان و معلمان؛
8. توسعة مهارتهاي تحقيقاتي استادان و محققان و پژوهشگران از قبيل تفکر منطقي، روشهاي آماري، توسعة دسترسي به منابع اطالعاتي؛

9. مبارزه با فرهنگ رياكاری در محيطهای علمی و ايجاد رويکرد شايسته ساالری براي انتصاب افراد در جايگاههای مديريتی؛
10. استفاده از نخبگان، دانشمندان،  اعضاي هيئت علمي، مديران و متخصصان بازنشسته و شاغل دولتي و غيردولتي در آموزش، پژوهش 
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و انتقال تجربه. 

 راهبرد كالن 9
   تعام�ل فع�ال و اثرگ�ذار ب�ا كش�ورهاي ديگر و تقس�يم كار بين الملل�ی �  به وي�ژه در كش�ورهاي منطقه و 
در جه�ان اس�الم �  ب�ر اس�اس اصول ع�زت، حكم�ت، مصلح�ت، بهره ب�رداری از ظرفيتهای علم�ی و فناوری 
كش�ورهای ديگ�ر،  و مش�اركت فع�ال در ش�كل گيري جامع�ة اطالعاتي ب�راي تحق�ق تمدن جديد  اس�المي

راهبردها
1. توسعة زبان فارسي به يکي از زبان هاي علمي در سطح جهان از طريق:

  حمايت از تأسيس رشتة زبان فارسي در دانشگاههاي مختلف جهان؛
  افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان و طالب خارجي با تأكيد بر افراد تبعة كشورهاي همسايه و كشورهاي جهان اسالم؛

  پذيرش دانشجو و طلبه از بين متقاضيان مشتاق تحصيل داخلي و خارجي براي تحصيل در رشته هاي نوين و بين رشته اي به صورت بين المللي 
به منظور گسترش زبان فارسي و بسترسازي مرجعيت علمي كشور با اولويت دهي به جوامع عضو قطب جهان اسالم؛ 

  تقويت جريان معادل سازي واژگان علمي در تمام رشته ها و تأكيد بر نگارش مقاالت علمي- تخصصي به زبان روان فارسي و تأسيس پژوهشکده هايي 
براي معادل سازي واژگان علمي در زبان فارسي براي روزآمد نگه داشتن زبان و تبديل آن به زبان علمي بين المللي.

2. توسعه و تقويت شبکه هاي مناسبات درون نهادي، برون نهادي، ملي و فراملي دانشمندان و پژوهشگران و تقسيم كار بين المللی با اولويت جوامع 
عضو قطب جهان اسالم براي تقويت و معماری تمدن نوين اسالمی از طريق:

  تقسيم كار بين المللی با اولويت جوامع عضو قطب جهان اسالم با توجه به مزيتهای نسبی و منابع هر كشور؛
  ايجاد شبکه هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور براي انتشار، تبادل دانش و تعامل علمي متناسب با اولويتهاي ملي و بهره گيري از فرصتهاي 

جهاني و به منظور تقويت بنيان هاي پژوهشي ملي و قطبي؛
  تس��هيل و تش��ويق ورود مؤسسات پژوهشي خارجي در كشور در چارچوب سياستهاي نظام و گسترش همکاريهاي پژوهشي با مشاركت در 

كنسرسيومهاي تحقيقاتي خارجي و ايجاد و بهره گيري از فرصتهاي پژوهشي براي پژوهشگران؛
  تأكيد بر برگزاري سمينارهاي منطقه اي و بين المللي و ترجمه آثار ايراني- اسالمي به زبانهاي مختلف منطقه و جهان و ايجاد نظام اطالع رساني 

تخصصي كارآمد و توسعة فعاليتهاي انجمنها و بنيادهاي پژوهشي ايران در سطح بين المللی با اولويت كشورهاي عضو قطب جهان اسالم؛ 
  سامان دهي هوشمندانه و روشمند در برقراري ارتباطات و تعامل  ارزش آفرين مرتبط با چرخة علم و فناوري كشور بين سازمانها، مجامع و افراد 

حقيقي و حقوقي داخلي با سازمانها و مجامع مرتبط برتر در كشورهاي جهان با اولويت دادن كشورهاي جهان اسالم؛
  حمايت از انجام پژوهشها و طرحهای مشترک با سرمايه گذاری مشترک؛

  فراهم آوردن بستر مشاركت دانشمندان ايراني در مجامع و مراكز برتر جهان و بهره گيري از دانشمندان شناخته شده جهاني در ايران براي تبادل 
آراء و نظريات و معرفي پديده هاي نو علمي با اولويت بخشي به كشورهاي عضو قطب جهان اسالم؛ 

  تبديل پديدة مهاجرت نخبگان به فرصتي براي صدور انقالب و گس��ترش نگرش اس��المي و انقالبي به سراس��ر جهان از طريق شناس��ايي و 
سرمايه گذاري تربيتي، به ويژه در خصوص نخبگان در مقطع آموزش عمومي؛

  تسهيل و تشويق همکاری با مؤسسات فناوری خارجی در چارچوب سياستهای نظام و گسترش همکاريهای فناورانه با مشاركت در كنسرسيومها 
و ايجاد و بهره گيری از فرصتها و طرحهای فناوری؛

  تسهيل و تشويق همکاريهای مشترک با كشورهای پيشرفته در فناوريهای پيشرفته در چارچوب سياستهاي نظام؛
  تشويق صنايع استراتژيک به ايجاد مراكز تحقيقاتی در كشورهای دارای فناوری.

3. اصالح ابزارهاي نهادي مانند قوانين استخدامی، ارتقاي محققان و نحوه  ي ارائة مشوقهايی مانند گرنتها)بورسهاي تحصيلي( و فرصتهای مطالعاتی 
براي افزايش همکاريهاي بين المللي محققان خصوصاً در كشورهاي جهان اسالم و بهره برداری از ظرفيتهای علم و فناوری كشورهای پيشرو از طريق:

  ايجاد س��ازوكار هاي حمايتي براي افزايش همکاريهاي بين المللي دانش��گاهها و شکل گيري دانشگاههاي بين المللي از طريق دفاتر همکاري 
بين المللي،  و حضور در مجامع بين المللي و در شبکه هاي علمي بين المللي؛ 

  تقويت و توسعة همکاري دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي بزرگ و معتبر جهاني، به ويژه در دوره هاي تحصيالت تکميلي )دوره هاي آموزشي 
مشترک يا پژوهشهاي مشترک( و به ويژه با دانشگاههاي جهان اسالم؛

  ايجاد و توسعة دفاتر همکاري بين المللي تحقيقاتي فناوري و دفاتر نمايندگي علمي و فناوري به جاي دفاتر خريد كاال در حوزه هاي اولويت دار 
در كشورهاي خارجي پيشتاز و انتقال هوشمندانة دستاوردها و تجارب جهاني؛ 
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  ايجاد و توسعة نهادهاي انتقال فناوري از خارج به داخل و داخل به خارج؛ 
   تقويت قوانين و مقررات مربوط به انتقال فناوري براي شركتهاي خصوصي و افزايش انگيزة شركتهاي خارجي در همکاري فني و پژوهشي با آنها.

4. همکاري فعال با جهان اسالم و ايفاي نقش پيشگامي براي توليد معرفت علمي ضروري براي بازسازي تمدن اسالمي از طريق:
  افزايش ارتباطات علمي و برگزاري نشستهاي علمي مشترک با انديشمندان و دانشگاهيان مسلمان در سراسر جهان؛ 

  بهره گيري از فرصتهاي جهاني و توانمنديهاي ملي براي توسعه و تعالي حوزة علوم انساني و اجتماعي بر اساس مباني بينشي و ارزشي اسالم؛ 
  مشاركت فعال در تنظيم معيارها و اهداف نظام رتبه بندي )اعتبارسنجي مراكز آموزش عالي( در منطقه و جهان اسالم؛ 

  تقويت و توسعة همکاري الهام بخش و اثرگذار با دانشگاههاي كشورهاي جهان اسالم و بهره برداری از ظرفيت دانشگاههای كشورهای پيشرو در 
علم و فناوری از طريق تبادل استاد و دانشجو و اجراي دوره هاي آموزشي مشترک در رشته هاي اولويت دار. 

5. حمايت از ارائة مقاالت معتبر علمي در عرصة بين المللي و ثبت اختراعات و اكتشافات براي كسب رتبة اول منطقه در شاخص هاي جهاني علم 
و فناوري.

 راهبرد كالن 10
  ارتقاي كمی و كيفی در علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر

راهبردها
1. توسعة مأموريت گراي علوم انساني و معارف اسالمي به منظور تقويت و بومي سازي اين علوم از طريق:

  حمايت از توليد علم و تقويت كرس��يهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره با جهت گيري اس��المي و كاربردي كردن تعاليم ثقلين و ترويج و 
اشاعة مرجعيت علمي آن در حوزة علوم انساني با تأكيد بر تضارب آراء و افکار؛ 

  تدوين برنامة ويژه براي روزآمدسازي محتوا، نظارت و ارتقاي كيفي سطح آموزش در رشته هاي الهيات و علوم انساني و معرفتي و تشويق 
مادي و معنوي استادان و پژوهشگران فعال و موفق در حوزة علوم انساني و معارف اسالمي 

  غلبه دادن برخورد انتقادي با علوم انس��اني از موضع آش��نايي با مباني اس��المي و تقويت ذهنيت فلس��في و فعال و پرهيز از انفعال و 
عمل زدگي در حوزة علوم انساني؛

  توجه به مطالعات بنيادي در آموزشهاي علوم انساني و تأكيد بر آموختن اصول، مباني و قواعد اساسي علوم انساني و اجتماعي به منظور 
بازخواني علم روز جهان براي بازسازي و نظريه پردازي دانش تاريخي و تمدني جهان اسالم؛

  توسعة پژوهشهاي بنيادي معرفتي در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي و ارائة توليدات علمي آنها به جهان و اولويت بخشي به 
اين پژوهشها در برنامه هاي پژوهشي مرتبط با برنامه ريزيهاي راهبردي كشور؛ 

2. تقويت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه از طريق:
  تأسيس قطبهاي علمي مشترک بين حوزه و دانشگاه و ايجاد كرسيهاي مشترک ميان استادان حوزه و دانشگاه به منظور شکل گيري و 

تکوين ديدگاهها و نظريات اسالمي در حوزة علوم انساني؛
  توسعة همکاری ها بين مراكز توليد علم ملی، با زمينه هاي تحقيقاتي مشترک، به ويژه حوزه های علميه و دانشگاهها؛

  تأسيس و راه اندازي مقاطع تحصيالت تکميلي رشته هاي دانشگاهي، خصوصاً رشته هاي علوم انساني در حوزه هاي علميه؛
  افزايش استفاده متقابل حوزه و دانشگاه از مدرسان يکديگر در رشته های مختلف؛

  طراحی و توسعه برنامه های آموزشی و تحصيالت تکميلی مشترک ميان حوزه و دانشگاه و حمايت از فعاليتهای گروهی در حوزه های 
آموزش، پژوهش و فناوری؛

  ارتباط فعال مراكز پژوهش��ی علوم انس��انی و هنر با مراكز علمی و پژوهش��ی حوزه های علميه با تعريف طرحهای تحقيقاتی مشترک و 
استفاده از ظرفيتهای موجود در حوزه های علميه و دانشگاهها؛

  مرجعيت حوزه هاي علميه در سياستگذاري و مديريت علوم اسالمي )تأسيس رشته، سرفصل ها، متون، منابع و ديگر موارد(.
3. گسترش گرايشهاي ميان رشته اي بر اساس حل مشکل و رفع نيازهاي علمي و اجتماعي با تأكيد بر:

  تعريف طرحهاي جامع و بين رشته اي براي نزديک كردن علوم اجتماعي به مشکالت و واقعيتهاي جامعه؛ 
  ايجاد رش��ته هاي ميان رش��ته اي جديد بين شاخه هاي علوم اسالمي )فقه، فلس��فه، اخالق، وديگر رشته هاي مرتبط( با علوم انساني روز 

جهان به منظور ايجاد تحول در هر دو؛
  توسعة مطالعات و تأسيس و راه اندازي رشته هاي فلسفه هاي مضاف با تأكيد بر رويکرد اسالمي؛ 

  ايجاد دوره هاي پس��ادكتري در حوزة علوم انس��اني و معارف اس��المي براي توليد نظريات ميان رش��ته اي در تعامل مطالعات بنيادي و 
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كاربردي؛ 
  تأس��يس و گسترش رشته هاي آموزش علوم انس��اني با رويکرد ديني براي تربيت استادان متخصص برخوردار از نگاه اسالمي در حوزة 

علوم انساني.
4. ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعة كيفي علوم انساني و معارف اسالمي از طريق:

  ايجاد شبکة  جامع علوم اسالمي و انساني به منظور سياستگذاري واحد و هم افزايي؛
  اصالح جريان هدايت تحصيلي و اس��تعداديابي و زمينه س��ازي براي تغيير گرايش عمومي نخبگان به س��وي تحصيل در علوم انساني و 

معارف اسالمي؛ 
  تأس��يس مراكز نخبه پرور در حوزة علوم انس��اني مبتني بر مباني اس��المي با تلفيقي از دروس حوزوي و دانشگاهي و اعمال سياستهاي 

تشويقي براي طاليه داران علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي؛
  توس��عه و تقويت انجمنهاي علمي و مؤسس��ات مطالعاتي و پژوهش��ي با رويکرد نظريه پردازي اس��المي و بومي در حوزة  علوم انساني و 

تصدي گري طرحهاي بزرگ و ملي توسط آنها؛
  طراحي و سامان دهي رشته هاي علوم انساني بر اساس مباني اسالمي با مشاركت فعال حوزه هاي علميه؛

  ايجاد نظام حمايت مالي و معنوي از پژوهشگران در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي اعم از استاد و دانشجو و طلبه و حمايت 
از تأليفات، پژوهشها و سمينارهاي علمي تخصصي در اين زمينه. 

5. كاربردي كردن اين حوزه و متناسب ساختن توسعة رشته هاي علوم انساني با ضرورتها و نيازهاي واقعي كشور از طريق:
  ايجاد قطبهای علمی و پاركهای فناوری در حوزة علوم انس��انی و دهکده ها و ش��هرهای هنر برای تعامل بين پژوهش��گران و كاربران بر 

اساس استعدادهای منطقه ای و استانی؛
  بسط تعامل ميان مولدان، كاربران و مخاطبان علوم انساني و تقويت سازمانهاي مردم نهاد )سمن( و اجتماعات علمي حرفه اي در حوزه 

پژوهشهاي علوم انساني مبتني بر مباني اسالمي؛
  بازنگري در توسعة كمی و كيفی رشته هاي علوم انساني و ميزان پذيرش دانشجو بر اساس نيازهاي جامعه؛

  مقيد س��اختن توس��عة اين رش��ته ها به وجود منابع علمي متناس��ب با نگرش اس��المي و اس��تادان دارای صالحيت و مسلط بر مباني 
اسالمي؛

  متناسب سازي توسعة كمي اين رشته ها با امکان اشتغال فارغ التحصيالن آن.
6. تحول كيفي در آموزش زبانها از طريق:

 ترويج و گسترش زبان فارسي به عنوان زبان انقالب اسالمي 
  بهبود و ارتقاي روشهاي آموزش زبان و ادبيات فارسي، زبان عربي و زبانهاي خارجي 

  تش��ويق مؤسس��ات خصوصي براي آموزش زبان و ادبيات فارس��ي در حکم زبان ملي و علمي كشور و عربي به منزلة زبان ديني و زبان 
مشترک امت اسالمي و سامان دهي مؤسسات خصوصي آموزش زبانهاي خارجي؛ 

  تقويت جايگاه زبان و ادبيات فارسي در حوزه هاي تخصصي علوم با تأكيد بر معادل يابي فارسي براي اصطالحات تخصصي و متناسب سازي 
واحدهاي درسي زبان فارسي در تمام رشته ها با محتواي رشتة مربوط؛

  تقويت آموزش ديگر زبانهاي خارجي )فرانسه، آلماني، روسي و ...( و خروج از انحصار زبان انگليسي.
7. ايجاد هماهنگی بين توسعة آموزش عالی در حوزة علوم انسانی و هنر با جهت گيريها و ارزشهای بومی- اسالمی

  توجه ويژه به اهميت و جايگاه رشته هاي علوم انساني در تربيت و انسان سازي و تأثيرات مثبت و منفي آنها در تحوالت فرهنگي با عنايت 
به وجود قابليتها و ظرفيتهاي فراوان در كشور؛ 

  نظري و كاربردی كردن دستورات قرآن، سنت، پيامبر اكرم )ص( و اهل بيت )ع( و دكترين مهدويت و تقويت مرجعيت اهل بيت )ع( 
در علوم انسانی و هنر؛

  تقويت و راه اندازي حوزه هاي بين رشته اي دربين هنر و ديگر رشته هاي علوم مبتني بر مباني حکمت اسالمي؛ 
  ترويج و حمايت از توليدات هنري با مضامين اصيل ايراني- اسالمي و هنرهاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس؛

  حمايت از توسعة رشته هاي مربوط به هنرهاي محلي و منطقه اي در چارچوب فرهنگ اسالمي؛
  گسترش و حمايت از نگاه هنرمندانه به ارزشهاي انقالب اسالمي به منظور معرفي اسالم ناب محمدي )ص(.

8. حمايت و بسترسازي براي رشد هنر متعهد از طريق:
  تدوين، گسترش و تعميق دروس مربوط به مباني نظري هنر متعهد در تمام رشته هاي هنر؛
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  تقويت جلوه هاي عملي و ملموس هنر متعهد در شؤون مختلف زندگي )معماري، پوشاک، شهرسازي و ديگر موارد(
  تقويت كرسيهاي نظريه پردازي در حوزة هنر اسالمي و حکمت هنر و كرسيهاي نقد نظريات و آثار هنري دنياي معاصر؛

  تدوين اصول و معيارهاي ارزيابي هنر سنتي، هنر ديني و هنر معنوي؛ 
  بازنگري در نحوة ارائة دروس هنري و بسترسازي براي تقويت تعامل استادان متعهد با دانشجويان؛

  جهت دادن به آموزشها و پژوهشها در حکم يکي از راهکارهاي اصلي نيل به هنر متعهد؛
  جهت دادن پايان نامه ها و پژوهش��هاي هنري به س��مت نقد و ارزيابي جلوه هاي هنري حاكم بر زندگي امروز )معماري، مدهاي پوشاک، 

شهرسازي و ديگر موارد(.
9. تقويت ساختارهاي حمايت از هنر متعهد، با تأكيد بر:

  گسترش و تعميق معرفي هنرمندانة معارف اسالمي به منظور اثرگذاري معارف ديني در آحاد جامعه از طريق تقويت تعامل حوزه هاي 
علميه با دانشکده ها و مراكز هنري

  تأسيس و گسترش مراكز مطالعات و تحقيقات هنر اسالمي و حکمت هنر، به ويژه در دانشکده هاي هنر؛
  تأسيس مدارس عالي هنري و پژوهشکده هاي هنري با مشاركت حوزه هاي علميه؛ 

  تأسيس مدارس عالي ويژة سينما و فيلم سازي با مشاركت حوزه هاي علميه؛ 
10. حمايت از رشد و توسعة پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزة هنر و معماري؛

11.تدوين نظام ثبت حقوقي آثار هنري؛ 

 راهبرد كالن 11
  توسعه، تعميق و تقويت آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري در حوزة  علوم پزشكي و سالمت

راهبردها
1. مأموريت گرايي علوم مرتبط با سالمت به منظور تحقق چشم انداز بيست ساله كشور؛

2. توليد دانش با تأكيد ويژه بر بيماريها و معضالت بومي )كه تمركز ملي به آنها ضروري است، حتي اگر در سطح بين المللي به اندازه الزم 
به آنها توجه نشود( و تحقق عدالت در سالمت؛

3. توس��عة آموزش و پژوهش در زمينة ترويج ش��يوه هاي زندگي س��الم و اس��المي و نيز عوامل اجتماعي مؤثر بر س��المت )كه نه تنها از 
تحميل هزينه هاي درماني سنگين پيشگيري مي كند؛ بلکه خود سرمايه گذاري براي اعتالي كشور است( و مديريت آن به نحوي كه كشور با 

نهادينه شدن همکاري بين بخشي و مشاركت مردم به ارتقاي سالمت نايل شود؛
4. توسعة آموزش هاي بخش مربوط به تغذيه و پيشگيري، به منظور رسيدن به بهره مندي سالم از مواد غذايي و حفظ سالمت جامعه؛

5. تقويت دروس مربوط به نگرش و اخالق اسالمي در آموزش هاي سالمت، خصوصاً رشته هاي پزشکي و ترويج نگرش به اين رشته ها به 
عنوان يک وظيفه ديني؛

6. محوريت عدالت در توسعه و انتخاب فناوري هاي سالمت و تبيين مأموريت علم و فناوري در اين حوزه؛  
7. تقويت ارتباط بين علوم در زمينه هاي علوم پايه � باليني � طب س��نتي )پژوهش��هاي ترجماني(، علوم س��المت - فناوري اطالعات و 
ارتباطات )بهره برداري از سالمت الکترونيک و نظام ثبت و گزارش دهي بيماري ها( و نيز پيوند بين علوم اسالمي و انساني )مانند فلسفه، اخالق 
و تاريخ در طب براي نظريه پردازي( و علوم اجتماعي )با تأكيد بر تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت( و عملکردهاي نظام سالمت )از جمله 

بهره برداري از مصاديق رشته هاي مديريت، اقتصاد، سياستگذاري در سالمت(؛
8. مديريت سرمايه هاي انساني از طريق:

 بهره برداري از نخبگان سالمت كشور شامل جذب، به كارگيري و ارتقاي بهره مندي از ظرفيتهاي آنها؛ 
 تقويت نظام آموزشي با مأموريت تربيت سرماية انسانِي پاسخگو به نيازهاي سالمت جامعه و متخلق به اخالق حرفه اي، مبتني بر تعاليم 

اسالمي كه به ارائة خدمات كيفي در سطوح مختلف نظام سالمت بپردازند.
9. توليد دانش )اقتصادي، اجتماعي و....( و تصميم گيري مبتني بر شواهد در سطوح متفاوت سياستگذاري، مديريت و ارائة خدمات با توليد 
راهنماهاي متناس��ب با منابع مالي و نظام ارجاع كش��ور در همة سطوح )با اولويت توسعة نظام شبکه با محوريت خدمات مراقبت هاي اوليه، 

افزايش سطح، عمق و پوشش بيمه هاي سالمت نگر(.
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5-١. تقسيم كار ملي در حوزة علم و فناوري

 الف( سياستگذاري كالن، نظارت و ارزيابي 
سياس��تگذاري و تصميم گيري كالن و راهبردي جريان علم، فن��اوري و نوآوري و پايش و ارزيابي 
آن و نيز سياس��تگذاري كالن همکاري هاي بين المللي علم و فناوري كش��ور بر عهدة ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي مي باش��د كه با سازوكار مورد نظر شورا انجام مي گيرد. همچنين تصويب اسناد ملي 

فناوري هاي اولويت دار به عهدة شوراي عالي انقالب فرهنگي است.

 ب( سياستگذاري اجرايي، هماهنگي و انسجام بخشي اجراي سياستها
شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري)عتف( در نقش شورايي فرادستگاهي  زير نظر و در چارچوب 
سياس��تهاي مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با مشاركت كلية دستگاهها، وظيفة سياستگذاري 

اجرايي و هماهنگي و انسجام بخشي در اجراي سياستها را بر عهده دارد.
  تبصره: مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در سطوح سياست گذاري طبق آيين نامة 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، در صورت عدم ايراد آن شورا قابل اجراست.

اعضاي ذيل به تركيب اعضاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اضافه مي شوند:
  دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي،

  دو نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي به پيشنهاد آن شورا،
  چهار تا شش نفر از اعضاي هيئت دولت به انتخاب هيئت دولت، 

  معاون علم و فناوري رئيس جمهور،
  مدير حوزه هاي علميه يا نمايندة تام االختيار او،

  دو نماينده از شوراي عالي حوزه هاي علميه،
  رئيس دانشگاه آزاد اسالمي،

  رئيس جهاد دانشگاهي،
  رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

  رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
  يکي از رؤساي پارک هاي علم و فناوري به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري،

  سه نفر از رؤساي دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي دولتي )يک نفر از دانشگاههاي علوم پزشکي و 
دو نفر از دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( به انتخاب وزراي مربوط.

 معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش )رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي(
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 ج( برنامه ريزي و اجرا
اين سطح شامل نهادهاي زير است:

   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
اين وزارتخانه، در چارچوب وظايف مصوب خود، براي اجراي نقشة جامع علمي كشور، بايد  به برنامه ريزي و اجرا اقدام كند و موارد زير را در 

اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار دهد:
  برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني متخصص كشور از طريق دانشگاه هاي مرتبط و توسعة منابع انساني در كشور؛

   حمايت از تحقيقات بنيادي و كاربردي در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ملي؛
   حفظ و تحکيم آزادي علمي و تفويض امور اجرايي و علمي، به دانشگاهها، مؤسسات علمي و پژوهشي، در ذيل سياستهاي نظام؛

   حمايت از توسعة  نوآوري و ايجاد شركتهاي نوپا و زايشي دانش بنيان؛
   تقويت همکاريهاي بين المللي علمي و فناوري؛

   تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت؛
   ارزيابي سياستها و عملکرد نظام علم، فناوري و نوآوري؛

  شناس��ايي مزيتهاي نس��بي، قابليتها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهي و معرفي آن به 
واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي براي بهره برداري؛

   بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذي ربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري؛
  اتخاذ راهکارهاي مناسب براي كمک به توسعة پژوهش و فناوري در بخشهاي غير دولتي؛

  ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم ، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها، شناخت موانع و مشکالت و تدوين و ارائة گزارش ساالنه؛
  اتخاذ تدابير و ارائة پيشنهادهاي الزم براي حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفادة بهينه از توانمنديهاي آنان.

   معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
اين معاونت وظايف زير را در اجراي نقشة جامع علمي كشور بر عهده دارد:

  برقراري و تحکيم ارتباط مؤثر صنعت و جامعه با دانشگاه و مراكز تحقيقاتي و حمايت از آموزشها و پژوهشهاي كاربردي؛
  حمايت از پژوهش، فناوري و نوآوري بخش هاي غيردولتي و پشتيباني از شركت ها، صنايع و بازارهاي دانش بنيان؛

  برنامه ريزي براي حمايت پژوهشها و برخي فناوريهاي جديد و راهبردي و حمايت از آنها ؛
  شناسايي، جذب و استفادة مناسب از نخبگان در سطح ملي و بين المللي براي الگوي پيشرفت اسالمي- ايراني با مديريت مؤثر بنياد ملي نخبگان؛

  تقويت همکاريهاي بين المللي علمي و فناوري.

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
اين وزارتخانه، در چارچوب وظايف مصوب خود، براي اجراي نقشة جامع علمي كشور، بايد  به برنامه ريزي و اجرا اقدام كند و موارد زير را در 

اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار دهد:
  برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني متخصص از طريق دانشگاه هاي مرتبط در حوزة سالمت؛
  حمايت از پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در حوزة سالمت؛

  حفظ و تحکيم آزادي علمي و تفويض امور اجرايي و علمي به مؤسسات علمي و پژوهشي، در ذيل سياستهاي نظام؛
  حمايت از توسعة نوآوري و ايجاد شركت هاي دانش بنيان علوم پزشکي؛

  تقويت همکاريهاي بين المللي علمي و فناوري سالمت؛
  تقويت ارتباط صنعت با دانشگاهها؛

  ارزيابي سياستها و عملکرد نظام علم، فناوري و نوآوري سالمت، درمراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي وابسته.

   وزارت آموزش و پرورش
اين وزارتخانه در چارچوب شرح وظايف مصوب خود الزم است براي اجراي نقشة جامع علمي كشور و براساس مصوبات شوراي عالي علوم، 

تحقيقات و فناوري، به برنامه ريزي و اجرا اقدام كند و موارد ذيل را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار دهد:
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   برنامه ريزي توسعة منابع انساني در آموزش و پرورش و تأمين نيروي انساني متخصص تعليمي و تربيتي از طريق دانشگاههاي مرتبط؛
   ارتقاي توانمنديهاي معلمان و مربيان در سه بعد علمي، مهارتي و اخالقي براي تحول آموزشي؛

   تدوين برنامه هاي جامع تعليم و تربيت بر اساس مباني مصوب؛
   حمايت از نوآوريهاي آموزشي براي شکوفايي خالقيتها؛

   پشتيباني از مديريت خالق و كارآمد مدرسه براي رسيدن به استانداردهاي عالي آموزشي از حيث امکانات، تجهيزات،  وتوانمنديهاي 
معلمان و مديران مدارس.

   فرهنگستان ها
  تحليل جريان علمي كشور در عرصة بين المللي و ارائة گزارش ساليانه به شوراي عالي انقالب فرهنگي؛

  ارائة پيشنهادات الزم در مورد جهتگيريهاي اصلي رشته هاي آموزشي علمي به شوراي عالي انقالب فرهنگي؛
  تدوين برنامه هاي پيش��نهادي براي پياده س��ازي نقشة جامع علمي كش��ور در زمينة توسعة مرزهاي دانش و نظريه پردازي و ارائة آن به 

شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري؛

   ديگر وزارتخانه ها
 اين وزارتخانه ها برنامه ريزي اجرايي در حوزه هاي صنعت، تجارت و نوآوريهاي صنعتي و اقتصادي را بر عهده دارند كه موظف اند برنامه هاي خود 

را متناسب با نقشة جامع علمي كشور در زمان معين به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري براي بررسي و يکپارچه شدن ارائه دهند.
  تبصره1:با توجه به جامعيت نظام تعليم و تربيت، ش��وراي تخصصي تحول و نوس��ازي نظام آموزش��ي وظيفة هماهنگي سياس��تها و 

برنامه ريزيهاي تحول نظام آموزشي را بر عهده دارد.
  تبصره2: مراكز سياست پژوهي، سياستگذاري، آينده نگاري و شبکه هاي اطالع رساني علمي، انجمنهاي علمي و كانونهاي تفکر به منظور كمک 

به وزارت خانه ها و نهادهاي مرتبط با علم و فناوري در مورد ارائة مشورت، تصميم سازي و كمک به تصميم گيري تأسيس و تقويت مي شوند. 

 جهاد دانشگاهي
  حمايت از توليد و توسعة فناوري در بخشهاي غير دولتي و پشتيباني از مؤسسات دانش بنيان؛

  تجزيه و تحليل توسعة فناوري و نوآوري كشور و تدوين برنامه هاي پيشنهادي مربوطه در راستاي نقشة جامع علمي و ارائة آن به شوراي 
عالي علوم، تحقيقات و فناوري

  انجام مأموريتهاي ويژة پژوهش و فناوري با تصويب شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

   نهادها و مؤسسات علمي و فناوري 
اين نهادها دربرگيرندة كلية مراكز آموزشي، تحقيقاتي و فناوري؛ بخشهاي سالمت، صنعتي، خدماتي و كشاورزي؛ انجمنهاي علمي وديگر نهادهاي 

علمي تحقيقاتي غيردولتي است كه وظيفة آموزش، خلق، انتشار و بهره برداري از دانش را در نظام علم، فناوري و نوآوري بر عهده دارند:
  دانشگاهها،                                    حوزه هاي علميه،

  انجمن هاي علمي،                           نهادهاي حمايت از فناوري و نوآوري،
  مؤسسات پژوهشي،                         آموزشگاهها و مدارس،

  شركتهاي دانش بنيان،

   د( فرهنگ سازي
يکي از لوازم تحقق اهداف نقشة جامع علمي كشور تبديل علم به گفتمان عمومي و فرهنگ سازي در اين باره است. بنابراين، ضروري است 

كه نهادهاي فرهنگ ساز وظايف خود را بشناسند و به اجرا در آورند. اهم وظايف اين نهادها به شرح زير است :

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  تدوين برنامه هاي ترويجي جامع براي تحقق اهداف مرتبط در فرهنگ عمومِي تعيين شده در نقشة جامع علمي كشور؛
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  حمايت از اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري تعيين شده در چارچوب وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛
  اجراي برنامه هاي مؤثر براي تبديل گفتمان عمومي جامعه به گفتمان علمي و ارتقاي جايگاه علم در جامعه.

  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
  تدوين و اجراي برنامه هاي مؤثر براي تحقق اهداف مرتبط در فرهنگ عمومِي تعيين شده در نقشة جامع علمي كشور؛

  برگزاري برنامه ها و هم انديشيهاي مختلف براي نقد و بررسي نهادهاي مسؤول در نقشه با هدف ارتقا و بهبود فرايند اجرايي شدن آن.

  سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات اسالمي حوزه هاي علميه، مراكز ائمة جمعه و جماعات، مساجد، 
كانونهاي فرهنگي، فرهنگسراها، شوراهاي شهر و شهرداري ها

از آنجا كه تبديل گفتمان عمومي جامعه و ارتقاي جايگاه علم در فرهنگ عمومي عامل اصلي پيشرفت علمي كشور است، نهادهايي كه ارتباط 
مستقيمي با آحاد جامعه دارند و در شکل گيري فرهنگ عمومي مؤثرند، بايد مسؤوليت حمايتي خود را در جهت حركت به سوي تمدن دانش بنيان 

ايفا كنند. بنابراين، پيوند با اين مراكز و توجيه و تشويق آنها براي اجراي برنامه هاي فرهنگ ساز بايد در دستور نهادهاي مسؤول قرار گيرد.

5-2. نظام اجرا، نظارت، ارزيابي و بروزرساني نقشة جامع علمي كشور
 

اتخاذ تدابير الزم در اليه هاي مختلف نظام علم و فناوري و ترسيم صحيح و شفاف گردش فعاليت در بين اجزاي نظام ضامن اجراي نقشه و 
ارتقاي بهره وري كشور در اين زمينه است. همچنين حفظ و استمرار كاركرد نقشة جامع علمي مستلزم پايش و كنترل پيشرفت اجراي نقشه در 
افق زماني پيش بيني شده براي آن و مراقبت از صحت و اعتبار اجزاي مختلف نقشه است. اين پايش و مراقبت بايد به گونه اي باشد كه جهت گيري 
نظام اجرايي نقش��ه به س��وي دستيابي به اهداف آن حفظ ش��ود و در صورت بروز هر گونه تغييرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محيطي، اين 

تغييرات در كوتاه ترين زمان شناسايي و آثار آن تحليل شود و  مراجع مربوط اقدامات اصالحي مورد نياز  را به تصويب برسانند. بدين منظور:
1. شوراي عالي انقالب فرهنگي در كلية موارد به خصوص مبحث تقسيم كار ملي در حوزة علم و فناوري � كه نياز به قانون مصوب مجلس 

شوراي اسالمي دارد� تعامل الزم را جهت تهيه و تصويب قوانين با مجلس شوراي اسالمي خواهد داشت.
2. شوراي عالي انقالب فرهنگي با همکاري شوراي عالي  علوم تحقيقات و فناوري و مؤسسات پژوهشي مطالعاتي شاخصهاي علم و فناوري 

وكميتهاي مطلوب مربوطه را تکميل مي كند و بروز مي رساند. 
3. شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تضمين اجرايي شدن و انجام  گرفتن فعاليتها براي نيل به اهداف نقشة جامع علمي كشور با ايجاد سازوكار و 

استفاده از نهادهاي مختلف، )ضمن انجام تصميم گيريهاي الزم و ابالغ مصوبات(، وظيفة نظارت و ارزيابي تحقق اهداف مربوط را عهده دار است.
4. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از تصويب و ابالغ نقشة جامع علمي كشور در فواصل زماني خاص به تکميل و 
بروز رساني اولويتهاي علم و فناوري كشور و تعيين نوع پشتيباني مربوطه در هر زمينه و ارائة اسناد و طرحهاي كالن ملي مربوط در بخشهاي 

آموزش، پژوهش و فناوري  اقدام كند.
5. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب و ابالغ نقشة جامع علمي كشوراقدامات 
ملي تکميلي، سياستهاي اجرايي، طرحها و برنامه ها را با مشاركت كلية وزارتخانه ها و دستگاهها  براي اجراي اين نقشه در چهار سال اول تدوين 
و به شوراي عالي انقالب فرهنگي تسليم كند. موارد فوق الذكر در صورت عدم ايراد شورا ظرف مدت حداكثر دو ماه قابل اجراست. وزارتخانه ها 
و دستگاههاي اجرائي موظف اند برنامه هاي بعدي را در افق زماني پنج ساله به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري براي بررسي تسليم كنند. 
همچنين ميزان پيش��رفت و عملکرد طرحها و برنامه هاي ارائه ش��دة وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي در فواصل يکساله از شوراي عالي علوم، 

تحقيقات و فناوري به شوراي عالي انقالب فرهنگي گزارش خواهد شد.
6. شوراي عالي، علوم تحقيقات و فناوري موظف است گزارش وضع موجود علم و فناوري كشور را براساس شاخصهاي نقشة جامع علمي كشور 
طي يکسال تدوين كند. عالوه بر آن اين شورا گزارش ارزيابي وضع موجود علم و فناوري كشور را هر ساله بر اساس آخرين شاخصها تدوين مي كند 

و به شوراي عالي انقالب فرهنگي تسليم خواهد كرد.
7. ب��ا توج��ه به احکام ص��ادرة مقام معظم رهبري براي اعضاي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر اجرايي نمودن نقش��ة جامع علمي 
كشورعالوه بر تدوين و تصويب آن، پشتيباني كالن و اجرايي نمودن نقشه، بر عهدة آن شورا است. پشتيباني از سياست هاي اجرايي، برنامه هاي 

مرتبط با نقشه و طرح هاي كالن بر عهده شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري است. 
8. شوراي عالي انقالب فرهنگي موظف است ضمن رصد و پايش اوضاع محيطي رقبا و تحوالت جهانِي علم و فناوري با رويکرد آينده پژوهي، 

نقشة جامع علمي كشور را به صورت دوره اي، روزآمد كند. 


