
آموزش عالی و رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش «هاي کلی نظام براي  سیاست
  »مراکز تحقیقاتی

  :توسعه متوازن کمی و کیفی نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی با هدف -1
  تولید علم -1-1
  تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی بویژه در علوم انسانی -1-2
  من، ارتقاي توانمندي و سطح علمی منابع انسانیؤتربیت نیروي انسانی کارآمد و م -1-3
  پردازي علمی توسعه نوآوري و نظریه -1-4
اي، فناوري و تولید با  تحکیم پیوند میان نظام آموزش عالی با زنجیره تحقیقات کاربردي و توسعه -1-5

  اولویت نیازهاي کشور
هاي فنی و تخصصی  ستیابی آسان به تحصیل علم، کسب مهارتیجاد بسترهاي مناسب جهت دا -1-6

مند با تنوع بخشی به نظام آموزش عالی، حمایت از بخش خصوصی و  همعتبر براي افراد مستعد و عالق
  استفاده از مشارکت مردمی

دایت نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادي، ه -2
  :کید برأها با ت ایش خالقیت، روزآمد ساختن دانشگاهافز

  رتقاء منزلت و بهبود معیشت استادانا -2-1
  اهتمام به علوم انسانی و زبان و ادب فارسی -2-2
مین نیازهاي کشور و نیل به جایگاه اول علمی و أها در آموزش و پژوهش براي ت تعیین اولویت -2-3

  فنی در منطقه
و احیاي تاریخ علمی و فرهنگی اسالم و ایران به منظور تقویت هویت اسالمی و توجه به مبانی  -2-4

  ملی و خودباوري دانشجویان و پژوهشگران
  المللی هاي بین اي و همکاري توسعه مناسبات منطقه -2-5
وري و شکوفایی علمی با  سازي ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف ارتقاي بهره بهینه -3
  :برکید أت

ها و تجهیز زیربناهاي آموزشی و پژوهشی و ارتقاي  تقویت منابع مالی پایدار و متنوع در دانشگاه -3-1
  هاي توسعه علوم و فناوري با توجه به استانداردهاي جهانی شاخص

  اصالح نظام پذیرش دانشجو -3-2
  استقرار نظام مالکیت معنوي در کشور -3-3
هاي  هاي درسی بر اساس مبانی فکري اسالم بویژه در رشته برنامهطراحی و تدوین متون، کتب و  -3-4

  پردازي در این زمینه علوم انسانی در نظام آموزشی و پژوهشی کشور و اهتمام به بسط نظریه



اصالح و توسعه نظام آموزشی کشور در جهت متناسب نمودن ترکیب نیروي انسانی ماهر و  -3-5
  ها و تحوالت علمی در داخل و خارج کشور ها، ظرفیت متخصص با نیازها، مزیت

  ساالري در مدیریت آموزشی و تحقیقاتی کشور مبتنی بر تخصص و تعهد ایجاد نظام شایسته -3-6
  هاي پیشرفته در نظام آموزش و تحقیقات کشور گیري از فناوري هرهب -3-7
هاي مستمر راهبردي  همکاريایجاد ساختار مناسب براي تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت  -3-8

پردازي علمی بویژه در علوم انسانی،  کید بر نظریهأآموزشی، علمی و تحقیقاتی با ت  هاي اجتماعی، در عرصه
پردازي  هاي مشترك و نظریه ها و پژوهش اي، دوره تبادل استاد و دانشجو، ایجاد مراکز علمی شامل بین رشته

  هاي انقالب اسالمی علم و دین با هدف تحقق آرمان علمی در زمینه الگوهاي توسعه و رابطه
هاي  اهتمام به اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش، ارتقاي کیفیت عقیدتی، علمی و عملی هیات -4

  مند به اعتالي کشور من به اسالم و متعهد به انقالب و عالقهؤعلمی موجود و تربیت اساتید و معلمان م
ها مبتنی بر توانایی، کارآیی و اثربخشی و  بندي دانشگاه اعتبارسنجی و رتبهساماندهی به نظام  -5

سازماندهی به نظام ارتقاي هیات علمی و ارزیابی پژوهشگران با معیار تولید علم و فعالیت هاي کاربردي و 
  اي و رفع نیازها و مشکالت علمی و فنی کشور توسعه
هاي علمیه و  پژوهشی دولتی و غیر دولتی بویژه حوزه ساماندهی به نظام آمار و اطالعات علمی و -6

هاي انباشته و قابل  هاي علمی و تحقیقاتی به تجربه ایجاد ساختارهاي الزم براي تبدیل نتایج فعالیت
  دسترسی

کارگیري استعدادهاي درخشان و ایجاد بسترهاي  هتعریف، شناسایی، هدایت، پرورش، جذب و ب -7
هاي علمی و فنی ایرانیان مقیم  ي از مهاجرت نخبگان، استفاده از ظرفیتگیر مناسب جهت جذب و پیش

  خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها در صورت نیاز
ها در ارتقاي کارآمدي نظام،  ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستان ریزي براي افزایش نقش دانشگاه برنامه -8

اسالمی در برابر تهاجم -نیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت ملیدفاع از مرزهاي اعتقادي، وحدت و ام
  فکري و فرهنگی بیگانگان


