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  سرآغاز

و پایبندي به  "برنامه"سازي یی در مفهومأرگیرند، نخست نیازمند همویژه اسنادي که برنامه و از نوع میان یا بلند مدت، نام میبازکاوي اسناد، به 

بل ) پذیرا باشیم و آینده را فرایندي پویا و غیر قا5:1385(توفیق  "دستور کار براي آینده"چنان چه مفهوم برنامه را  ،هاي آن است. از این روبایسته

 درپذیر باشد. گذشته از آن، دستیابی به اهداف برنامه نرمش ،بینیپیشروش ه با آینده، برخالف مبینی بپنداریم، نیاز است که رویارویی برناپیش

ه پنداشت که از توان برنامرا دست کم، هنگامی می "دستور کار"رسد. چرا که پذیر به نظر میریزي امکانها در منطق برنامهچارچوب برخی هماهنگی

ها و ) . برخی از بسزاترین این بایسته6:1385ریزي است، برخوردار باشد (توفیق، که جوهره برنامه 1ها، یا التزام منطقیها و سازگاريبرخی هماهنگی

  .اندریزي چنین برشمرده شدهیات برنامهها را در ادبهماهنگی

   ها؛هدفواقعی و روشن بودن  -

  ها؛هدفهماهنگی یا سازگاري میان  -

  ؛هماهنگی یا سازگاري میان وسایل و سازکارها -

  ها، وسایل و سازکارهااري میان هدفگهماهنگی یا ساز -

  هماهنگی درون بخشی و میان بخشی -

   ،هماهنگی در زمان -

رو و برپایه هاي پیشها بر پایه مسائل موجود و چالشجداي از این که نیاز است هدف :هاواقعی و روشن بودن اهداف و هماهنگی با سازگاري میان آن

و شرط کامیابی یک برنامه به شمار است ناپذیر ریزي نیز گریزشن و با ادبیات علمی برنامهواي رن آنها به گونهیاب ،، برگزیده شوندمحیطیمطالعات دقیق 

ارتقا سطح عدالت "، با "عالیرقابتی کردن آموزش"آید. براي نمونه با هاي اصلی یک برنامه به شمار میاز بایسته نیز ها،همسویی میان هدف. آیدمی

رسند. چرا که، یکی از اصول رقابت، جذب بهینه آن، همسو به نظر نمی "توزیعی"آن هم از نوع  "،اجتماعی در دسترسی به آموزش عالی

رسد هاي خود بپردازند، به نظر نمیدرونداداز گر نهادهاي آموزش عالی بخواهند، به جذب متقاضیان برتر، بسان یکی هاست. به این ترتیب، اهداددرون

  این نهادها همگرایی داشته باشد.این هدف، با توزیع جمعیت یکسان منطقه جغرافیایی در 

گونه، که در اي، دست کم آنرسد با رویکرد آمایش منطقهبه نظر نمیبرسد،  "المللیسطح آموزش عالی به تراز بین"نمونه دیگر، چنانچه قرار است 

اي یا حتی المللی شدن، نه تنها نگاهی به جمعیت منطقهها در فرایند بیناست سازگاري داشته باشد. چرا که، دانشگاهموارد پیشنهادي گنجانده شده

واداشتن نهادهاي آموزش گزینند. بنابراین هاي تعیین شده برمیها و شایستگیانمنديملی ندارند، بلکه دانشجوي خود را از سراسر جهان و بر پایه تو

  المللی نیز سازگاري نخواهد داشت.شود، بلکه با تراز بینعالی دولتی در پذیرش دانشجو بر پایه موقعیت جغرافیایی، نه تنها سد راه رقابتی کردن آنها می

ها، تنها فراهم آوردن یک یا چند عامل، حتی براي رسیدن به هدف :هاو هماهنگی یا سازگاري میان آنفراهم آوردن تمامی وسایل و سازوکارها 

نیازهاست. گاه حتی نبود یک عامل یا وسیله کوچک و یشکلیدي، کافی نیست. رسیدن به هدف، نیازمند برشناسی و فراهم آوردن تمامی وسایل و پ

  هدف باز دارد.  تواند مجریان را از دستیابی بهجزئی می

و  "المللیتراز بین"گذشته از این که نخست الزم است مفهوم  "المللیارتقا سطح آموزش عالی به تراز بین"یابی به هدف براي نمونه، براي دست

( با چشم پوشی از ،ناختهاي آن روشن و تعریفی عملیاتی از آن در دست باشد تا بتوان وسایل و سازکارهاي الزم براي دستیابی به آن را برششاخص

آیا تنها، با تنظیم مقررات ورود، خروج و اقامت دانشجویان و  ،)رسدبه نظر نمیآن که دستیابی به چنین هدفی در یک برنامه پنج ساله امکان پذیر 

وان به چنین هدفی (هرچند مبهم) تمیایرانی، شرایط کنونی نهادهاي آموزش عالی در نظر داشتن اعضاي علمی داخلی و خارجی و مبادالت ارزي، با 

اند به هایی در ورود، خروج و اقامت... و مبادالت ارزي ندارند، توانستهکشورهاي همسایه ایران، که بازدارندگی دیگر کشورها یا حتی دست یافت؟ آیا

  المللی تنها در گرو تنظیم این مقررات نهفته است؟!عالی ایران به تراز بینیابی نهادهاي آموزشتر، آیا دستنشچنین ترازي دست یابند؟ به سخنی رو

                                                           
1 - Consistancy 
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ها، جداي از فراهم ساختن وسایل و هاي برنامهروشن است که براي دستیابی به هدف ؛ها و وسایل یا سازکارهاهماهنگی یا سازگاري میان هدف

رقابتی کردن آموزش "د داشته باشد. براي نمونه، براي کارها، هماهنگی و همسویی وجوو  ها و وسایل و سازسازکارهاي الزم، نیاز است میان هدف

عالی، از استقالل در جذب دروندادها (منابع) و تعیین فرایندها براي رسد نیاز است نهادهاي آموزشدر چارچوب رویکرد سیستمی به نظر می "عالی

نهادهاي پویاسازي  هاي نهادهاي دانشگاهی برايو زیست آزمودهدستیابی به بروندادهاي مورد نظر، بر خوردار باشند. دست کم، ادبیات آموزش عالی 

مناسب مؤسسات  تعیین مقیاس"، "یتعیین تعداد و رشته تحصیل"، "سرانه يهاتعیین هزینه"فشارند. اما اگر قرار باشد بر این نکات پامیدانشگاهی 

تعیین سقف "هاي مهارتی، مؤسسات دولتی و غیر دولتی با تأکید بر مأموریتاز ، تعیین و ابالغ مأموریت علیه مؤسسات آموزش عالی، اعم "آموزش عالی

تعیین و ابالغ مأموریت مؤسسات پژوهشی و انجام اصالحات "، "تعیین عناوین و سر فصل دروس"، "شرایط دانشجویان ورودي" ،"سطوح آموزشی

در سازوکاري به چه مفهومی است؟ و چگونه و با چه وسایل و  "زش عالیرقابتی کردن آمو"در جاي دیگري تعیین شود، در این صورت  "ساختاري آنها

  اند، تا رقابت پذیري!سازي و از رقابت بازداشتن تدوین شدهرسد راهکارها بیشتر برا ي یکساننظر است به این هدف دست یافت. به نظر می

توان تواند در کامیابی به دست یابی اهداف برنامه کمک کند، را میآن چه می تواند به انسجام درونی برنامه بیانجامد،فراتر از اصول یاد شده که می

  چنین برشمرد:

 روهاي پیشواقعی بودن اهداف و همسویی آن با مسائل، وضعیت موجود و چالش -

 برنامهبر روشن بودن اهداف و رویکرد حاکم  -

 شده واقعی و امکان پذیر بودن برنامه اجراي دربازه زمانی در نظر گرفته -

 روشن و دقیق بودن بازه و جدول زمانبندي شده برنامه -

 اي دقیق و شفافروشن بودن نقش و وظایف مجریان به گونه -

 تناسب میان منابع و برنامه -

 روشن و شفاف بودن مفاهیم کلیدي برنامه و گنجاندن آن در سرآغاز برنامه -

 مصوب قانونی هاي پیشین و قوانین و مقرراتی با برنامهیهم پیوندي و همگرا -

 ها و رویکرد علمیهم سویی با یافته -

 در نظر داشتن تغییرات اثرگذار  -

  

گان تنها مواد کنندتر مواد چهارگانه پیشنهادي پرداخت. هرچند که مشخص نیست به چه دلیل تدوینتوان به بازکاوي دقیقبا این سرآغاز، حال می

شناسی گر رویکرد برنامه، اصول راهنما و ارزش و روشاند و نه تمامیت برنامه که روشنپیشنهاد داده چهارگانه را براي رایزنی به شوراي معاونان وزارت

پاسخ بسیاري از  ،شدتر به رایزنی گذاشته میاي مدونهاي زیادي را برانگیزاند. شاید اگر برنامه به گونهتواند پرسشگونه میي برنامه، بدینوباشد. بازکا

  شد.میها روشن این پرسش

ها را به مایه و سوگیري آنتواند درك بهتري از درونو راهکارهاي آن می رگانه پیشنهادي، تحلیل محتواي هدفمندتر اصول چهابراي بازکاوي، روش

در کنار هر یک از  کشاند.ها را به تصویر میدي براي دستیابی به آنادهنده اهداف و راهکارهاي پیشنه، بازتاب4تا  1همراه داشته باشد. جدول 

داوري، و سوگیري این بازکاوي در ها چیده شده است. همچنین، براي جلوگیري از پیشتر آنهاي اهداف و راهکارها، ستونی براي بازکاوي دقیقستون

  چارچوب پرسشی انجام شده است.
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  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 1بازکاوي درون مایه ماده  -1جدول 
  

  راهکارها  هاهدف  مجري

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  هابازکاوي هدف  هدف ها

ت
ول

د
  

ارتقا - 1-1

سطح 

آموزش عالی 

به تراز 

  المللیبین

  هایی داردها و شاخصالمللی چیست؟ چه ویژگیتراز بین-1- 1-1

وضعیت کنونی، سطح آموزش عالی نسبت به تراز -2- 1-1

  یابی)المللی چگونه است؟ (فاصلهبین

المللی، آیا پیمودن این مسیر، تا رسیدن به تزار بین -3- 1-1

  پذیر است؟ساله امکاندربازه زمانی یک برنامه پنج

توانند در دستیابی به تراز نقش آفرینان اصلی که می-4- 1-1

ها دراین اثربخش باشند کدامند و چه نقشی به آنالمللی، بین

  برنامه داده شده است؟

تشکیل کارگروه اجرایی توسعه  -1

  دیپلماسی علمی براي تدوین مقررات

وورد، خروج و اقامت - 1-1

  دانشجویان و اعضاي علمی 

هاي امور مربوط به همکاري- 1-2

  هاي دانش بنیانالمللی شرکتبین

 Scienceمفهومی است؟ آیا منظور دیپلماسی علم (دیپلماسی علمی به چه -

Diplomacyاست؟ (  

یابی به تراز ها در دستترین آنآیا تنها مسئله و دشواري و یا حتی اصلی-

المللی، ورود، خروج و اقامت هاي علمی و بینالمللی و توسعه همکاريبین

  دانشجویان و مبادالت ارزي است؟

هاي بنیان، در کشور چه نقش  و وزنی در همک.اريهاي دانششرکت-

ها و نهادهاي پژوهشی در این میان المللی دارند. نقش و وزن دانشگاهبین

  چیست؟ 

کنندگان سند، توسعه دیپلماسی علم است (علم در اگر منظور تدوین-

 دیپلماسی، دیپلماسی براي علم و علم براي دیپلماسی)، راهکارها و

  پیشنهادهاي ارائه چه شده چه ارتباطی با این مفاهیم دارند؟

هاي کارگروهی که دره آیا از نظر حقوقی و ساختار حکومتی ج.ا.ا. مصوبه-

  سازمانی مشخصی نیز ندارند، مشروعیت و ضمانت اجرایی دارد؟

توانند وظایف و اختیارات قانونی آیا نهادهاي اجرایی از دیدگاه حقوقی می-

  واگذار کنند؟خود را 

هاي تواند براي تمامی دستگاهآیا مصوبات یک کارگروه، از دیدگاه حقوقی می -

  اجرایی الزم االجرا باشد؟

گذاري در اجرا با قانونجداي از دیدگاه حقوقی، در شرایطی که مصوبات قوه-

شود، چه ضمنانت اجرایی براي مصوبات یک نهاد موفقت چالش روبرو می

  داشته باشد.تواند وجود می

المللی تنها به دلیل هاي علمی بینآیا کمبود یا نبود همکاري در پژوهش-

  منابع مالی است؟

  

درصد هزینه  50فراهم ساختن -2

  المللیهاي پژوهشی بینطرح

الملل در کشور وجود دارد که چه تعداد پیشنهاد طرح پژوهشی و فناوري بین-

  ها وجود دارد؟امکان اجرایی سازي آندرصد بودجه آن،  50با فراهم ساختن 

المللی چه هاي پژوهشی و فناوري علمی بینبراي اختصاص اعتبار براي طرح-

  برآوردي وجود دارد که بتوان برپایه آن تضمین و تأمین اعتبار کرد؟

اعتبار یادشده در بودجه سنواتی چه نهاد و یا نهادهایی پیش بینی خواهد -

  شد؟

  بندي در کشور پرداخت؟هایی، می توان به بودجهابهامآیا با وجود چنین -
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  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 1بازکاوي درون مایه ماده  -1جدول 
  

  راهکارها  هاهدف  مجري

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  هابازکاوي هدف  هدف ها

  

ایجاد خط اعتباري صندوق توسعه -3

  بنیانملی براي فروش کاالهاي دانش

، اساساً ایجاد چنین خط "صندوق توسعه ملی"هايآیا اساسنامه و اولویت-

  ؟1دانداعتباري را مجاز می

ت
ول

د
  

المللی پرداخت شهریه دانشجویان بین-4

  درایران

  

خوانند؛ بر در حالی که دو سوم دانشجویان کشور با هزینه شخصی درس می-

المللی باید پایه چه سیاست و براي رسیدن به چه هدفی شهریه دانشجویان بین

  از خزانه ملی پرداخت شود؟

هاي ایرانی تنها با آیا کمبود یا نبود تقاضا دانشجویان خارجی براي دانشگاه-

  شود؟جل میپرداخت شهریه 

ها و زادگاه این دانشجویان در نظر گرفته ها و رشتهشمار این دانشجویان، دوره

شده است تا دست کم بتوان به برآورد مالی و ضرورت انجام چنین کاري 

  پرداخت؟

  داند؟هایی را روا میهاي جهانی، اجراي چنین سیاستآیا زیست آزموده

هاي صندوق توسعه ملی اجازه ن اولویتآیا منابع مالی کشور، با در نظر گرفت

  ؟2دهدکاري را می همچنینانجام 

ردي از حجم منابع مالی و ضرورت و توان وتوان بدون آن که به برآآیا می-

  آن را در برنامه ملی گنجاند؟ ،اجراي یک طرح یا سیاست در دست داشت

  

هاي آموزش به زبان دوم دانشگاه-5

  المللیهاي بینمجري دوره

ها در کشور وجود دارد؟ المللی چیست؟ و چه مقدار از این دورههاي بیندوره -

تواند آموزش آیا محدود کردن آموزش به زبان دوم در نهادهاي مجري آن، می

  پذیري برساند؟المللی و رقابتعالی را به تراز بین

                                                           
شود و نه ها انجام میپرداخت تسهیالت از راه عاملیت بانک -)، ب1گیرد (مادههاي اقتصادي و موسسات عمومی قرار میها و بنگاههاي خصوصی، تعاونیتسهیالت این صندوق تنها در اختیار بخش -شود که بر پایه بند ط اساسنامه صندوق توسعه ملی: الفیادآوري می -1 

گیرد نه خط این تسهیالت به صورت وام در اختیار نهادهاي مورد نظر قرار می -). ت2اعطاي تسهیالت فقط به صورت ارزي است و استفاده کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارد (تبصره  -). پ3صندوق (تبصره به صورت مستقیم از 
سود تر این که، اصل و سود این گونه تسهیالت نیاز به بازپرداخت در بازه زمانی مشخص دارد. بنابراین، چه نهد بافردي اصل و ). در خور درنگ1اي (ماننده شهریه دانشجویان خارجی و ... ) به هر شکل ممنوع است (تبصره ت هزینهاستفاده از آن براي اعتبارا -اعتباري. ث

  شهریه دانشجویان خارجی را بازپرداخت خواهد کرد؟
هاي نوین هاي صندوق، تنها در برگیرنده:صنعت نفت، صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگري، آب و کشاورزي و فناورياي برخوردار است. همچنین، اولویتفزون بر مورد یادشده، نرخ بازده و زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز براي برخورداري از آن از همیت ویژها -2 

میلیون دالر بوده است. نقت بسان پر  168میلیارد و  40، 93بوده است. تمامی منابع صندوق تا اردیبهشت  93دهد،  در تدوین برنامه دقت کافی انجام نشده است، سقف منابع و چگونگی اختصاص آن در سال . گذشته از همه نکاتی که نشان میاطالعاتی و ارتباطی است
میلیارد آن را، آن هم به دلیل کوتاه بودن طول مدت بازگشت اصل و سود، جذب کند. حال آن که در برنامه پیشنهادي، تنها یک قلم، ده  7تنها توانسته است  93آید، در سال گذاري صادراتی نیز به شمار میسرمایه ترین و سودآورترین بخش اقتصادي کشور کهاهمیت

  از این تسهیالت براي نهادهاي دولتی ممنوع است. . که دست کم از دیدگاه مالی بازگشت کوتاه مدت سود و اصل آن، شناسی براي برخورداري از این تسهیالت ندارد. گذشته از این که استفاده هاي رفاه دانشجویان در نظر گرفته شده استمیلیارد دالر، براي صندوق



5 

  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 1بازکاوي درون مایه ماده  -1جدول 
  

  راهکارها  هاهدف  مجري

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  هابازکاوي هدف  هدف ها

توسعه - 1-2  

هاي همکاري

المللی بین

در حوزه 

آموزش عال، 

پژوهشی و 

  فناوري

  است؟ هاي علمی چگونهوضعیت کنونی همکاري-1- 1-2

  چه سقفی براي توسعه در برنامه دیده شده است؟-2- 2-2

المللی هاي بینعوامل بازدارنده همکاري ترینکلیدي-3- 2-2

  دانشگاه کدامند؟

نقش وزارت علوم، و بهداشت در دستیابی به اهداف -4- 2-2

  چیست؟
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  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 2مایه ماده بازکاوي درون  -2جدول 

  مجري
  راهکارها  هاهدف

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

  

رقابتی کردن  2-1

  عالی آموزش

  رقابتی کردن در این نگاشته به چه مفهومی است؟ -1- 2-1

  آیا هدف ایجاد رقابت در نهادهاي ایرانی است؟ -2- 2-1

عالی ایران در قلمرو جهانی آیا در نظر است نهادهاي آموزش -3- 2-1

  به رقابت بپردازند؟

آیا توسعه نهادهاي دانش از رهگذر همکنشی و تبادل دانش  -4- 2-1

ها به سان امکان پذیر است یا رقابت، که نیازمند پنهان کاري در یافته

  ؟ استمزیت رقابت جویی 

د به رقابتی کردن آموزش عالی توانچه سازکارهایی می -5- 2-1

  بیانجامد؟

هزینه سرانه بر اساس  تعیین -1- 2-1

  سطح دانشگاه

کدامیک از راهکارهاي چهارگانه پیشنهادي این ماده به رقابتی کردن  -

  انجامد؟عالی و سوگیري به سوي بازار میآموزش

 تحصیلی چه نهادي یا نهادهایی، تعیین کننده هزینه سرانه، تعداد و رشته -

  هستند؟

تحصیلی و مقیاس مناسب در جایی دیگر اگر قرار باشد هزینه سرانه، تعداد رشته -

ماند؟ به سخنی دیگر تعیین شود، چه جایی براي رقابت پذیري باقی می

اي در چه زمینه نهادهایی که اختیاري در برگزیدن درون دادهاي خود ندارند،

  باید رقابت کنند؟

ت
دول

  

جهت دهی  – 2-2

هر چه بیشتر 

ها به سمت آموزش

  نیاز بازار

آموزش عالی است یا تمامی  "هاآموزش"آیا منظور از  1- 2-2

  هاي آموزشی کشور؟دوره

ا نیاز بازار همسویی بهاي آموزش عالی کنونی آیا دوره -2- 2-2

  ندارد؟

نیازهاي بازار کنونی کشور کدامند؟ و کدام یک به نیروي  -3- 2-2

  انش آموخته آموزش عالی نیاز دارند؟انسانی د

اگر نیاز تنها به سوي بازار کشانده شوند، دیگر نیازهاي  -4- 2-2

  توان پاسخ داد؟جامعه را چگونه می

در  توان جذب نیروي کار دانش آموخته آموزش عالی -5- 2-2

  به چه اندازه است؟ هاي گوناگون اقتصاديبخش

کشور اشباع باشد، آیا باید در به نیروي انسانی بازار نیاز اگر  -6- 2-2

  ؟نهادهاي آموزش عالی بسته شود

  آیا منظور از بازار، بازار داخلی است یا بازار جهانی؟ -7- 2-2

تعیین تعداد و رشته تحصیلی  - 2-2

دانشجویان... به نحوي که تا پایان برنامه 

ششم نسبت جمعیت معادل دانشجو به 

ها تمامی استانسال در سی جمعیت زیر 

سازي بر یکنواخت باشد. ضریب معادل

  شود.حسب هزینه سرانه مشخص می

اگر قرار باشد جمعیت معادل دانشجو به جمعیت زیر سی سال در تمامی  -

ها یکنواخت باشد، آیا امکان رقابت وجود خواهد داشت؟ و آیا پذیرش استان

به سوي بازار همگرایی گیري تواند با هدف جهتکاري میودانشجو با چنین ساز

؟ به ویژه در زمانی که بازار به چنین نیرویی نیاز نداشته باشد؟ یا داشته باشد

 باید از نظام بازار پیروي کند؟ 

بندي آیا قرار است براي یکسان سازي جمعیت معادل دانشجو، بازار نظام سهمیه -

  استفاده شود؟

حل ممیلیارد دالر از  10پرداخت  - 2-3  

توسعه ملی به صندوق رفاه، براي صندوق 

پرداخت شهریه دانشجویان غیر دولتی و 

  نوبت دوم

  

تواند آیا صندوق توسعه ملی بر پایه اساسنامه و دیگر اسناد پیوستی آن می -

 چنین پرداختی را انجام دهد؟

میلیارد شهریه دانشجویان به رقابتی کردن یا سوگیري به سوي  10آیا پرداخت  -

 ؟انجامدمی بازار

تواند از تسهیالت آیا صندوق رفاه دانشجویی که سازمان دولتی است می -

 استفاده کند؟ "صندوق توسعه ملی"

اجازه چنین پرداختی را که تنها  "صندوق توسعه ملی"آیا حجم ذخیره ارزي  -

هاي مصوب صندوق نیز و در اولویت یک قلم از منابع مالی این پیشنهاد است

  ؟دهدقرار ندارد را می

تعیین مقیاسی مناسب براي  - 2-4  

ساماندهی و یکپارچه سازي مؤسسات 

آموزش عالی از طریق انحالل و یا ادغام 

مؤسسات آموزش عالی فاقد توجیه 

  اقتصادي

هاي آموزش عالی سازي مؤسسهمفهوم مقیاسی مناسب، ساماندهی و یکپارچه -

 چیست؟ 

رقابتی کردن و سمت سوي سازي با آیا برخورداري از مقیاسی یکسان و یکپارچه -

  بازار گرفتن همسویی دارد؟

تواند به آیا تنها انحالل یا ادغام ساختار و بودجه نهادهاي آموزش عالی می -شود به وزارت علوم اجازه داده می- 2-5  
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  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 2مایه ماده بازکاوي درون  -2جدول 

  مجري
  راهکارها  هاهدف

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

ت
ول

د
  

تا حسب تصویب شوراي گسترش 

آموزشی به ادغام ساختار و بوجه به 

  هماهنگی سازمان مدیریت بپردازد.

  سازي بیانجامد؟یکپارچه 

آیا انحالل یا ادغام، تنها برپایه توجیه اقتصادي، در مورد نهادهاي آموزش عالی  -

  هاي کشور همگرایی دارد؟با منافع ملی کشور و دیگر آرمان

  نقش نهادهاي قانونی مانند وزارت علوم و بهداشت در این برنامه چیست؟ -
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  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 3بازکاوي درون مایه ماده  - 3جدول 

  مجري
  راهکارها  هدفها

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

  

 يارتقا - 3-1

  کیفیت 

  

هاي آموزش عالی توانند به ارتقا کیفیت دورهها میآیا دولت -1- 3-1

  بپردازند؟

 1مأموریت علیهتعیین وابالغ  -1- 3-1

عالی دولتی و غیر مؤسسات آموزش

  هاي مهارتیدولتی باتأکید بر مأموریت 

  تعیین سقف سطوح آموزشی -2- 3-1

  شرایط دانشجویان ورودي -3- 3-1

تعیین عناوین و سرفصل  -4- 3-1

دروس... با توجه به نیازهاي بازار به 

اي که عمده حجم دروس مؤسسات گونه

بردي و با توجه آموزش عالی مهارتی کار

  هاي بازار باشدبه نیاز

آیا بار گران چنین وظایفی بر دوش دولت، که از برنامه سوم قرار به کوچک تر  -

 انجامد؟شدن آن نمی ترشدن آن بوده است، به گسترده

نهادهاي آموزش عالی،   )(2Governanceآیا از نظر حکومتداري و سکانداري  -

 روا و امکان پذیر است؟انجام چنین کارهایی از سوي دولت 

هاي دیگر کشورها (به آیا از دیدگاه ادبیات علمی آموزش عالی و زیست آزموده -

 ویژه کشورهاي پیشرفته) انجام چنین کارهایی از سوي دولت پذیرفتنی است؟

توان سراغ گرفت که دولت به تعیین مأموریت در کدام کشورها یا کشوري می -

بپردازد؟ آیا حتی در ایران، به ویژه در براي نهادهاي علمی دانشگاهی 

  اند؟ها تعیین کردهدانشگاههاي پر دیرینه، مأموریت و.. دانشگاهها را دولت

آیا این گونه مداخالت دولتی در نهادهاي آموزش عالی با وظایف قانونی کنونی  -

دولت که موظف به تحکیم استقالل دانشگاهی و آزادي علمی در اسناد 

ه قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم و برنامه توسعه گوناگون، از جمل

  پنجم شده است همگونی دارد؟

آیا این گونه مداخالت دولتی در نهادهاي دانشگاهی، در ادبیات آموزش عالی  -

هاي ایرانی، این گونه مداخالت را سبب ناکارآمدي و جایگاهی دارد؟ آیا پژوهش

 انند؟دبدکارکردي دانشگاههاي کنونی نمی

هاي حقوقی و علمی که چنین مداخالتی را بر آیا گذشته از باز دارندگی -

از دیدگاه توان علمی و اجرایی،  ،تواندمی ،تابد، حتی اگر دولت بخواهدنمی

  اي اثر بخش به انجام رساند؟چنین کارهایی را به گونه

هادهاي ن ،آیا اگر دولت صالحیت و توان انجام چنین مداخالتی را داشته باشد -

بدان تن درخواهند داد؟ آیا چنین مداخالتی به آشفتگی و  ،آموزش عالی

 ؟ها با دولت نخواهد انجامیدرویارویی آن

هاي پیشین این برنامه پیشنهادي، از جمله با هدف یآیا چنین مداخالت -

 همگرایی دارد؟ "دست یابی به تراز بین المللی"و  "رقابتی کردن"

ایی در نهادهاي آموزش عالی به ارتقا کیفیت آموزش آیا چنین مداخالتی نارو -

هاي علمی انجامد؟ یا برعکس، ارتقا کیفیت آموزش عالی، بر پایه یافتهعالی می

جهانی و زیست آزمودهاي کامیاب نیازمند برخورداري از استقالل  ،ایرانی

 دانشگاهی و آزادي علمی است؟

؟ آیا از دیدگاه دانش منظور از اصالحات ساختاري در این نگاشته چیست -

هاي علم ها با پاركتوان به توسعه روابط آنمدیریتی، با اصالحات ساختاري می

 وفناوري و فراهم ساختن نیازهاي بازار دست یافت؟

ت
ول

د
  

ساماندهی  3-2

هاي آموزش دوره

  عالی 

  

  هاي آموزش عالی چیست؟ منظور از ساماندهی دوره -1- 3-2

  ها را ساماندهی کند؟تواند آندولت چگونه می-2- 3-2

  توان سامان یافته پنداشت؟چه وضعیتی را می-3- 3-2

تنوع بخشی به مدارك - 1 - 3-2

تحصیلی... با هدف تطبیق بهتر آموزش 

  هر دوره با نیازهاي بازار

متناسب  - 3-3  

سازي آن با نیازهاي 

  بازار کار

هاي آموزش عالی ها دورهها یا دادهبا استناد به کدام یافته -1- 3-3

  متناسب با نیازهاي بازار کار نیست؟

آیا بازار کار ایران با آموزش عالی تناسب ندارد و نیازي به  -2- 3-3

  آموزش عالی با بازار کار؟!دانش آموختگان ندارد، یا 

هاي (نگاه شود به سهم اندك دانش آموختگان آموزش عالی در بخش

  گوناگون اقتصادي و بازار کار ایران).

تواند این تناسب مبهم را ایجاد کاري میو دولت با چه ساز -2- 3-3

  کند؟

نقش نهادها و بازیگران اصلی نهادهاي علمی در این برنامه  -3- 3-3

  چیست؟

آیا آموزش عالی کشور تنها باید نیازهاي بازار کار را برآورده  -4- 3-3

  سازد؟

ارزیابی و سطح بندي  -1- 3-3

ها به تفکیک مأموریت و دانشگاه

  هاي آموزشیدوره

تعیین استانداردهاي امکانات و  -2- 3-3

محاسبه هزینه تمام شده به تفکیک 

  سطح بندي در هر گروه

مأموریت تعیین و ابالغ  -1- 3-4  

مؤسسات پژوهشی، براي جلوگیري از 

  توسعه آموزش در این مؤسسات

انجام اصالحات ساختاري  -2- 3-4

(مؤسسات پژوهشی) با هدف توسعه 

ها براي تأمین رابطه آنها با دانشگاه

  نیروي محقق مورد نیاز

انجام اصالحات ساختاري   -3- 3-4

                                                           
  منظور نگارنده در استفاده از این واژه مشخص نیست. - 1 

  ترین دلیل آن، پافشاري برخودگردانی و استقالل دانشگاهی است.شود. یکی از مهماستفاده می (Governmence)از مفهوم سکانداري (Management)استفاده از مفهوم و واژه مدیریت عالی، به جاي آموزش در ادبیات - 2 
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  پیشنهادي بر پایه اهداف و راهکارهاي اجرایی 3بازکاوي درون مایه ماده  - 3جدول 

  مجري
  راهکارها  هدفها

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

مؤسسات پژوهش براي توسعه روابط 

هاي علم وفناوري براي پاركها با آن

  تأمین نیازهاي بازار.

عالی، تعیین بیانیه هاي آموزشهاي کامیاب نظامآیا در ادبیات و زیست آزموده -

وزشی، شرایط دانشجویان هاي آمعالی، سقف دورهمأموریت نهادهاي آموزش

 هاست یا نهادهاي آموزش عالی؟ها با دولتورودي، عناوین و سرفصل

هاي ایرانی، از دوره پهلوي تا کنون، انجام چنین مداخالتی را در آیا پژوهش -

 شمارد؟ امور نهادهاي آموزش عالی روا می

سازمانی، مالی، ها که در برگیرنده استقالل ذاتی، آیا الیحه استقالل دانشگاه -

مدیریتی وبه ویژه علمی است که نخستین خواسته دانشگاهیان کشور پس از 

 انقالب بوده است، با چنین رویکرد مداخالتی همگرایی دارد؟

هاي پیشین توسعه از جمله ماده آیا این مداخالت، با رویکرد و اهداف برنامه -

برنامه پنجم همگرایی و  قانون 20برنامه سوم، رویکرد برنامه چهارم و ماده  99

 پیوستگی دارد؟

با تغییر ظاهري تنها منظور از تنوع بخشی به مدارك تحصیلی چیست؟ آیا  -

 مدارك تحصیلی، آموزش هر دوره با نیازهاي بازار همگرا خواهد شد؟

آیا مأموریت مؤسسات پژوهشی کشور نا مشخص است (آیا این نهادها اساسنامه  -

 ؟و برنامه مصوب ندارند)

یا از دیدگاه نظري و اجرایی دولت که از توان و عملکرد این نهادها آگاهی آ  -

 چندانی ندارد صالحیت و توانایی انجام چنین کاري را دارد؟ 

 آیا با تعیین مأموریت، از گسترش آموزش در این نهادها جلوگیري خواهد شد؟ -

ستمر اعتبار دست آخر این که، با استفاده از کدام داده و عملکردها به افزایش م -

 دانشگاهی نیاز است؟  هاي تحقیقاتبرنامه

برابر  باید به دو "مرجع اعتبارات این بخش در پایان برنامه"اي چه پایهبر  -

 افزایش یابد؟

ها و عملکردها به پیش بینی اعتبار توان بدون در دسترس داشتن دادهآیا می  -

 پرداخت؟ 

ها برده نشده است، توان جذب این  آیا نهادهایی که در این پیشنهاد نامی از آن -

 مقدار نامشخص را دارند؟ 

هاي تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات بنیادي چه تر از همه برنامهمهم -

توانند از این اعتبار برخوردار گیرند و چه نهادهایی میهایی را در بر میپژوهش

  ارند؟اي و کاربردي از اعتبارات کافی برخوردهاي توسعهشوند؟ آیا پژوهش

ت
ول

د
  

افزایش مستمر اعتبار  -1- 3-5

هاي تحقیقات دانشگاهی و بنیادي برنامه

اي که در جمع اعتبارات این به گونه

بخش در پایان برنامه به دو برابر افزایش 

  یابد.
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  اهداف و راهکارهاي اجراییپیشنهادي بر پایه  4بازکاوي درون مایه ماده  - 4جدول

  راهکارها  هدفها  مجري

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

ت
ول

د
  

توسعه تعامل  - 4-1

  دانشگاه و صنعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعامل دانشگاه وصنعت در این متن به چه مفهومی  -1- 4-1

است؟ آیا صنعت باید تعیین کنندة مسیر دانشگاه باشد یا 

  دانشگاه مسیر صنعت را ترسیم کند؟

تعامل میان دانشگاه و صنعت در وضعیت کنونی  -2- 4-1

  چگونه است؟

آیا صنعت در این متن در برگیرنده بخش تجارت و  -3- 4-1

  شود.خدمات نیز می

توسعه تعامل دانشگاه و "دولت چه نقشی در  -4- 4-1

له تواند ایفا کند؟ آیا این تعامل نیازمند مداخصنعت می

  دولت است؟

هاي مطالعاتی، صنعت کنونی کشور آیا برپایه یافته -5- 4-1

  به تعامل با دانشگاه نیاز دارد؟

تواند به توسعه آیا دولت با صدور بخشنامه و... می -6- 4-1

  تعامل دانشگاه و صنعت بپردازد؟

هاي کارورزي دانشجویان در اجراي دوره -1- 4-1

  طی دوره تحصیلی 

مدیریت مکلف است به تسهیل سازمان  -2- 4-1

ه هایی که دورمراحل استخدام دانشجو در مؤسسه

اند اقدام کند و هشت ماهه کارورزي را سپري کرده

 ایشان را از الزام در آزمون ورودي معاف کند.

  

  

 هاي کارورزي بپردازد؟تواند به اجراي دورهآیا دولت می -

چونی به ارتباط دانشگاه و  آیا تنها اجراي دوره کارورزي، با هر چند و -

 انجامد؟صنعت می

آیا بخش صنعت (عمومی وخصوصی) امکان و تمایلی براي انجام چنین  -

 کند؟طرحی دارد؛ و در این رابطه همکاري می

 توان کارورزي در نظرگرفت؟ها در بخش صنعت میآیا براي تمامی رشته -

پیامدهاي توانست که می 60در دهه  "طرح کاد"سرانجام و دستاورد  -

خوبی براي نظام آموزشی پایه (دبیرستان) داشته باشد چه بود؟ و به چه 

ها روبرو دالیلی به کنار گذارده شد؟ آیا دوره کارورزي با همین دشواري

 نخواهد شد؟

در زمانی که به دلیل رکود و ... نهادهاي صنعتی (عمومی و خصوصی) با  -

تواند به دیریت چگونه مینیروي انسانی مازاد روبرو هستند، سازمان م

 تسهیل استخدام کارورزان بپردازد؟

تواند به مفهوم ساده سازي مراحل آیا تنها برداشتن آزمون ورودي، می -

 استخدام تلقی شود.؟

 همین پیشنهاد همخوانی دارد؟ 3- 4آیا برداشتن آزمون ورودي با بند  -

رزي حل هاي همکنشی میان دانشگاه و صنعت، تنها با کاروآیا دشواري -

 خواهد شد؟

میلیون دانشجو را براي  4آیا صنایع کنونی کشور ظرفیت پذیرش بیش از  -

  کارورزي دارد؟

  

افزایش راندمان  - 4-2

 آموزشی

  

چیست و چه  "شیزراندمان آمو"منظور از بازده  -1- 4-2

  گیرد؟هایی را دربر میشاخص

هاي آموزشی تمامی دورهاز بازده آیا منظور  -2- 4-2

  است یا تنها آموزش عالی؟تحصیلی 

چیست؟  "راندمان آموزشی"نقش دولت در افزایش  -3- 4-2

  تواند بدان دست یابد؟با چه سازوکاري می

چه کارهایی با چه  "بازده آموزشی"براي افزایش  -4- 4-2

 آفرینان اصلی آن کدامند؟ باید انجام شود؟ و نقشسازوکاري 

  و چه نقشی در این پیشنهاد دارند؟

را  افزایش تواند راندمان آموزشی آیا دولت می -5- 4-2

   دهد؟

  

مسئول پژوهش و توسعه  ایجاد پست موظف -1- 4-2

هاي دولتی و فناوري در هیأت عامل کلیه شرکت

  استفاده از اعضاي هیأت علمی براي تصدي این پست.

سازمان مدیریت موظف است وجود این  -2- 4-2

به را وصی هاي خصپست در هیأت مدیره شرکت

  ها لحاظ نماید.بندي شرکتدر ردهعنوان عامل مثبت 

اعضاي علمی که در این پست در صنایع و  -3- 4-2

واحدهاي اقتصادي فعالیت خواهند داشت از شمول 

هاي مربوط به شغل دوم مستثنی کلیه ممنوعیت

خواهند بود و این خدمات با پرداخت حقوق و مزایا و 

آموزشی و پژوهشی به عنوان بخشی از خدمات 

  گردد.نامبرده لحاظ می

با چه پشتیبانی نظري و تجربی، با ایجاد یک پست سازمانی (تشریفاتی)  -

 توان به توسعه همکنشی دانشگاه و صنعت چشمداشت؟می

اثر بخشی یک پست سازمانی  تواندکدام زیست آزموده ملی و جهانی، می -

شگاه و صنعت اثر براي توسعه همکنشی دان "هاي عاملهیأت"را در 

 بخش بپندارد؟

 "هاي عاملهیأت"آیا تنها حضور فیزیکی یک عضو هیأت علمی در  -

ها با دانشگاه ها را تغییر دهد و به همکنشی آنتواند جهت گیري بنگاهمی

 بینجامد؟

 هاي عامل کنونی، اعضاي هیأت علمی، حضور ندارند؟آیا در ترکیب هیأت -

 ینایجاد چنهایی از این دست، با در نظر داشتن زیست آزمودهآیا  -

 شود؟خواري و تبانی نمیهایی سبب افزایش رانتپست

آیا با توجه به روند روبه افزایش شمار دانشجویان و شمار نامناسب اعضاي  -

علمی نسبت به دانشجویان در بسیاري از نهادهاي آموزش عالی، افزایش 

ها در ي اعضاي علمی رواست؟ آیا مشغول کردن آنهایی براچنین کارویژه

 انجامد؟چنین نهادهایی به افت کیفیت آموزشی و پژوهشی آنها نمی
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  اهداف و راهکارهاي اجراییپیشنهادي بر پایه  4بازکاوي درون مایه ماده  - 4جدول

  راهکارها  هدفها  مجري

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

هایی از این دست، انجام چنین پیشنهادهایی آیا بنا به زیست آزموده -

 دهدجویی را در اعضاي علمی افزایش نمیدروحیه سوداگري و سو

ن قوانینی را پیشنهاد کرد که دیگر تواونی، مینآیا از نظر حقوقی و قا -

انگارد؟ قوانین، از جمله اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی را نادیده می

شانس تصویب چنین قوانینی و تأیید آن از سوي شوراي نگهبان چقدر 

 است؟

جایگاه علمی وزارت علوم را به چالش هایی، آیا پیشنهاد چنین برنامه -

 ؟کشاندنمی

 40موظف به انجام با دریافت حقوق اعضاي علمی که  با چه استداللی، -

توان مستحق دریافت دو حقوق و مزایا باشند، میساعت کار در هفته می

 پنداشت؟

را  "هاي عاملهیأت"توان عضویت اعضاي علمی در با چه استداللی می -

توان چنین خدماتی را بسان خدمات آموزشی و پژوهشی پنداشت؟ آیا می

 به دلخواه تفسیر و تعیین کرد؟

آیا از دیدگاه ادبیات نظري آموزش عالی، چنین پنداشتی روایی دارد؛ و  -

 باعث افت کیفیت نهادهاي آموزش عالی نخواهد شد؟

نبود یا بخش صنعت به  "هاي عاملهیأت"آیا نبود اعضاي علمی در  -

  کمبود همکنشی دانشگاه و صنعت انجامیده است؟

اي هاي مهارت حرفهبرگزاري آزمون -1- 4-3  

سراسري با همکاري نظام صنفی مربوطه براي 

  التحصیالن متقاضی ورود به بازار کار.فارغ

اي سراسري) در اعمال نتایج (آزمون حرفه -2- 4-3

  عالی.نظام سطح بندي مؤسسات آموزش

سازمان مدیریت مکلف است نظام استخدام  -3- 3=4

ها مهارت کارکنان و... را برمبناي نتایج این آزمون

اي بازنگري کند و هرگونه استخدام و ارتقاي حرفه

  شغلی را منوط به گذراندن آن کند.

 عوامل بازدارندة همکنشی میان دانشگاه و صنعت در ایران کدامند؟ -

کمبود همکنشی  یاآموختگان سبب نبود  آیا تنها دانش و مهارت دانش -

 میان دانشگاه و صنعت شده است؟

هاي چیست؟ چه تفاوتی با آزمون» اي سراسريآزمون مهارت حرفه« -

آزمون «و » 83آزمون استخدامی ادواري سال «گذشته، از جمله 

  دارد؟» 94استخدامی متمرکز سال 

ی در نظر گرفته هاي آموزشآموختگان دورهاین آزمون براي تمامی دانش -

  ؟»التحصیالن آموزشی عالیفارغ«شده یا 

توان با برگزاري یک آموختگان آموزش عالی است، آیا میاگر منظور دانش -

اي تمام به سنجش مهارت حرفه» ايآزمون مهارت حرفه«

  آموختگان آموزش عالی پرداخت؟دانش

سنجی تمام که به مهارت را دارد چه نهاد متمرکزي توان برگزاري آزمونی -

  بپردازد؟ها رشته

تواند ایفا آیا اندیشه شده است که نقش نظام صنفی با چه سازوکاري می -

  شود.

اگر قرار باشد هرگونه استخدام و ارتقا شغلی را منوط به گذراندن آزمون  -

اي سراسري کرد، براي نمونه چگونه و چه نهادي توانایی مهارت حرفه



12 

  اهداف و راهکارهاي اجراییپیشنهادي بر پایه  4بازکاوي درون مایه ماده  - 4جدول

  راهکارها  هدفها  مجري

  بازکاوي راهکارها  راهکارها  بازکاوي هدفها  هاهدف

لمی کشور را دست کم در وضعیت برگزاري این آزمون براي اعضاي ع

  کنونی دارد؟

ت
ول

د
  

هاي داخلی و ریزي براي افزایش دورهبرنامه -1- 4-4    

  مطالعاتی اعضاي هیأت علمی. فرصت

هاي هاي دولتی و سایر سازمانشرکت -2- 4-4

پذیرنده عضو هیأت علمی مجازند در طی دوره 

فرصت مطالعاتی نسبت به پرداخت حقوق و مزایاي 

عالوه بر حقوق و مزایاي پرداختی از سوي کامل 

ها از شمول دانشگاه... اقدام نمایند. این گونه پرداخت

هاي پرداخت از دو صندوق به یک فرد کلیه ممنوعیت

  مستثنی است.

یابد که مطالعاتی زمانی است که عضو هیأت علمی، امکان می» فرصت«  -

حقوق، رها کند و  و با دریافت شخصوظایف خود را در یک بازه زمانی م

به انجام پژوهش یا نوشتن کتاب و ... بپردازد. بنابراین، با چه استداللی 

نیاز به پرداخت دو برابر حقوق و مزایا، آن هم با نادیده انگاشتن قوانین 

پرداخت و سرانجام این که، این راهکارها چه ارتباط منطقی با اهداف این 

» افزایش راندمان آموزشی«یا » عتتوسعه تعامل دانشگاه و صن«بند یعنی 

  دارد؟

 



 
 

  جمع بندي

توان دریافت که برنامه پیشنهادي به ویژه با شکلی که ارائه شده است با ، به سادگی می4تا  1هاي انجام شده در جدول با نگاهی گذرا به بازکاوي

  هاي اساسی زیر روبروست:چالش

رسد که در تدوین این برنامه، توجه چندانی به مبانی نظري در حوزه ادبیات چنین به نظر میهاي ملی وجهانی: چالش مبانی نظري و زیست آزموده -1

زگاري توان در نبود هماهنگی و ساعلمی برنامه نویسی و ادبیات آموزشی و آموزش عالی و دانش مدیریت نشده است. این کم توجهی را از جمله می

هایی برجسته شده است. در ها  در چارچوب پرسشاین ناهمگرایی 4تا  1هاي میان اهداف، اهداف و راهکارها، و میان راهکارها به خوبی دید. در جدول

  ها اشاره شده است.اريوسرآغاز نیز به برخی از این ناساز

، سه بنیان اصلی تولید دانش و ضامن اصالت و 3، و استخدام رسمی2، آزادي علمی1افزون بر آن، در دیرینه و ادبیات آموزش عالی، استقالل دانشگاهی

هاي جهانی و حتی برخی مطالعات ایرانی وجهانی، کارآیی و اثربخشی نهادهاي دانشگاهی را در گرو روند. زیست آزمودهمشروعیت دانش به شمار می

ها به سوداگري و رال جریان حاکم، براي چیره شدن برنهادهاي دانشگاهی و واداشتن آنپندارند. هرچند رویکرد نولیببرخورداري از این سه اصل می

فرو بکاهند. رویکردي که  "توجیه اقتصادي"کوشد با کاالیی و تجاري سازي دانش و فروکاستن آثار و پیامدهاي دانشگاهی تا سطح سودجویی، می

بنا  4داري دانشگاهیهایی از این دست، به روشنی دید. رویکردي که برپایه سرمایهري از نگاشتهدر بسیا –خواسته یا ناخواسته  –توان بازتاب آن را می

  کوشد استقالل دانشگاه و آزادي علمی اعضاي علمی را در سایه نوگرایی مدیریتی، الگوي مدیریتی نهادهاي تجاري را به دانشگاه تحمیل کند.شده و می

اي که، شود به روشنی دید. به گونهتمرکزگرایی شدید و از باال به پایین که در تمامی بافت این نگاشته یافت می توان دربازتاب چنین رویکردي را می

شود، بلکه حتی نهادهاي گران قلمرو دانش و آموزش عالی دیده نمیترین کنشها بسان اصلیدر تمامی متن، نه تنها نشانی از نقش آفرینی دانشگاه

انگارد و دولت را هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نادیده میاز آن، همچون وزارت خانهگیر و سیاست ستصمیم

تواند و در نظر گرفته شود، چنان چه قرار باشد، تمامی این وظایف بر دوش دولت باشد، آیا دولت میسازد. بدون آن که حتی ها میجایگزین آن

شود؟ در این صورت، ها چه میدر این میان نقش وزارتخانهر نهادهاي نظارتی همچون مجلس شوراي اسالمی همواره پاسخگو باشد. خواهد در برابمی

اي استیضاح شود. جداي از رئیس جمهور خواهد بود که براي هر پرسشی به مجلس شورا فراخوانده شود و پاسخگو و یا حتی براي کوچکترین مسئله

هاي ایرانی، آن چه به ناکارکردي یا بدکارکردي دانشگاه ایرانی انجامیده است، فاصله دبیات نظري آموزش عالی و حتی بسیاري از پژوهشاین که، بنابر ا

ت هایی همچون تعیین بیانیه مأموریهاي اصلی خود بوده است. کارویژههها از کار ویژها و سرانجام دانشگاهها، دانشکدهگرفتن اعضاي علمی، گروه

هاي درسی، شرایط پذیرش دانشجو، تعیین عنوان و سرفصل هاي راهبردي، و برخورداري از استقالل و آزادي علمی در تدوین برنامهها، برنامهدانشگاه

وبرو خواهد هاي بسیاري رهایی، جداي از این که دولت را با چالشدروس و... که همگی در این پیشنهاد بردوش دولت نهاده شده است. چنین سوگیري

هاي از باال به پایین خواهد کاست، بسیاري از دستاوردهایی که در طی برنامه سوم، چهارم و حتی پنجم در این زمینه ساخت و از ضمانت اجراي تصمیم

  به دست آمده است، را از بین خواهد برد.

عالی بسته شود، چگونه خدادهاي اثرگذار بر آینده دانشگاه و آموزشها و ربه پدیده توجهچنانچه بی "دستور کار آینده"افزون بر آن، برنامه بسان 

المللی شدن ، بین6هااي، میان و فرا رشته5هاي اثرگذاري همچون آموزش پایدارتوان ضامن نواندیشی و نوآوري باشد. در این نگاشته، به جریانمی

هاي راهبردي نظام آموزش عالی روزآمد شدن نظام هاي دانشگاهی بینجامد و در برنامهتواند به پویایی و ري در سراسر زندگی، که مییها، یادگدانشگاه

هاي یافته بسیاري از کشورهاي پیشرو از جمله کشورهاي اتحادیه اروپا، کانادا، ایاالت متحده و .... دیده شده است، کوچکترین نگاهی ندارد. وانگهی

                                                           
1 - Academic Autonomy 
2 - Academic Freedom 
3 - Tenur 
4 - New Manageralism 
5 - Sutainable Education 
6 - Interdisciplinary & transdisciplinary 
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هاي اجتماعی و زیست محیطی که بشریت را بسان ساکنان زمین، باخطرهاي دهد به دلیل ناپایداريمیبسیاري از مطالعات نوین ایرانی و جهانی نشان 

تواند راه برون رفت از وضعیت دشوار کنونی به شمار آید، در ، آموزش پایدار و... که می7جدي روبرو ساخته است، گنجاندن مسائلی همچون پایداري

رسد. این درحالی است که کوچکترین نشانی از این مفاهیم و روي کشورها گریزناپذیر به نظر میش عالی پیشهاي آموزشی و آموزهاي برنامهاولویت

  خورد.رویکردها در برنامه پیشنهادي به چشم نمی

توجه به ساختارهاي  بازکاوي برنامه پیشنهادي، حکایت از آن دارد، که بسیاري از پیشنهادهاي انجام شده، بی چالش حقوقی، قانونی و عملکردي:  -2

مان و حقوقی، قانونی و عملکردي نگاشته شده است. نادیده انگاشتن نهادهاي قانونی، ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، در

هاي آشکار حقوقی و کژتابیمله ها بردوش دولت از جها در اجراي مفاد قانون برنامه و واگذاري مسئولیت آنهاي آنآموزش پزشکی و اهداف و کارویژه

  قانونی برنامه پیشنهادي است.

هاي کلیه دستگاه"پنداشتن مصوبات این کارگروه براي  "الزم االجرا"ها به یک کارگروه، و  یا براي نمونه واگذار کردن وظایف و اختیارات قانونی آن

هاي حقوقی ی ساختار حقوقی برنامه پیشنهادي به شمار آید. جداي از کژتابیتواند نشانگر، ناروایکشور از جمله نکات روشنی است که می "اجرایی

ها را نیز به تواند عملکرد بسیاري از نهادها را با دشواري و آشفتگی روبرو کند، ضمانت اجراي آنجاد چنین ساختارهاي موازي افزون به آن که مییا

  کشاند.چالش می

هاي یک برنامه کامیاب میان مدت توسعه به شمار هاي پیشی او از جمله بایستگیهاي پیشین با برنامهرنامهوجود پیوستگی و همسویی بافزون بر آن، 

  شود.ها دیده نمیرسد در برنامه پیشنهادي پایبندي چندانی بدانرود که به نظر میمی

ها در وضعیت کنونی، و چه از زمانی اجرا و قابلیت پیاده سازي آناز دیدگاه عملیاتی، نا دقیق بودن بندهاي پیشنهادي، چه از نظر نامشخص بودن بازه 

دانشجویان غیر دولتی "هاي برنامه پیشنهادي است. براي نمونه، بدون آن که برآوردي از شمار نظر اندازه منابع مالی در نظر گرفته شده، از دیگر کاستی

ر دولتی و نوبت دوم را پرداخت و دانشجویانی که در نهادهاي دولتی مانند پیام نور درس و نوبت دوم و این که چرا تنها الزم است شهریه دانشجویان غی

میلیارد دالر از محل صندوق  10ها در دست باشد، پیشنهاد شده است مبلغ خوانند را نادیده انگاشت ومیزان مورد نیاز براي پرداخت شهریه آنمی

هاي پربازده بخش خصوصی، رياگذ. جداي از این که، اساساً منابع ارزي این صندوق براي سرمایهتوسعه ملی به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت شود

اي آن، آن هم به صورت ارزي به یک نهاد دولتی از نظر قانونی وجود ندارد، و و نهادهاي عمومی در نظر گرفته شده است و امکان پرداخت هزینه تعاونی

هاي یاد شده خواهد بود؟ یا فراتر ز ممنوع اعالم شده است. آیا برآورد مالی انجام شده پوشش دهندة تمامی شهریهتبدیل آن به ریال در داخل کشور نی

اند به رقابتی کردن توزنی نگاشت؟ جداي از آن که، مشخص نیست، اجراي این راهکارها چگونه میتوان برنامه را بر پایه گمانهمیاز آن اسـت؟ آیا 

 ه سمت نیاز بازار بینجامد.دهی بآموزش یا جهت

و مورد پذیرش بازیگران و  هاي نظري روشنبنیانهاي ملی، در گام نخست نیازمند بندي کرد که تدوین برنامهبه این ترتیب، شاید بتوان چنین جمع

تحلیل محیطی و در دست داشتن دوم ها و اصول راهنماي تدوین برنامه را نگاشت. در گام ها بتوان ارزشآفرینان اصلی است. تا برمبناي آننقش

تمامی بازیگران  هاي برنامه نویسی است. مهم تر از همه، مشارکت همه جانبه، از دیگر بایستههاي دقیق از عملکرد گذشته و برآورد نیازهاي آیندهداده

  .توان بخشی از نیازهاي یاد شده را فراهم آوردو ذینفعان در فرایند طراحی برنامه است. که می

  

  

                                                           
7 - Sustainability 



 
 

 

  

  

  

  

 

 1پیوست 

 

  مواد پیشنهادي برنامه ششم از سوي 

  محمد جعفر صدیق

  و دبیر شوراي تدوین برنامه ششممشاور وزیر 
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 2پیوست 

 

  مستندات صندوق توسعه ملی

  



 

1 
 

 1اساسنامه صندوق توسعه ملی

 

(( 1390 ـ 1394) ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 84)ماده 

 ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شودمي ناميده صندوق ماده اين در كه ملي توسعه صندوق ـ 84ماده  

 زاينده هايسرمايه و مولد ماندگار، ثروتهاي به نفتي هايفرآورده و گازي ميعانات و گاز و نفت فروش از

 .شودمي تشكيل نفتي هايفرآورده و گاز و نفت منابع از آينده نسلهاي سهم حفظ نيز و اقتصادي

 به متعلق صندوق اين هاي دارايي و اموال. داشت نخواهد اي شعبه كشور نقاط ساير و تهران در و است مستقر تهران در صندوق

 .است صندوق اساسنامه حكم در ماده اين. باشد مي ايران اسالمي جمهوري دولت

 :از عبارتند صندوق اركان ـ الف       

 امناء هيأت -1

 عامل هيأت  -2

 نظارت هيأت -3

: است زير اختيارات و وظايف داراي صندوق، ركن باالترين عنوان به امناء هيأت ـ ب       

 ها مشي خط و سياستها تعيين راهبري، -1

 غيردولتي عمومي و تعاوني خصوصي، بخشهاي به گذاري سرمايه و توليد براي تسهيالت اعطاء نحوة و شرايط تصويب -2

 صندوق عملكرد گزارش و مالي صورتهاي ساالنه، بودجه راهبردي، هاي برنامه ها، نظامنامه تصويب  -3

 (هـ) و( د) بندهاي مطابق عامل هيأت اعضاء ساير و رئيس انتخاب -4

 امناء هيأت تصويب و امناء هيأت اعضاي از يك هر پيشنهاد با عامل هيأت اعضاي و رئيس عزل -5

 اساسي قانون( 131) نهم و سي و يكصد اصل رعايت با دعاوي صلح و داوري به دعاوي ارجاع درباره تصميم اتخاذ -6

 و زاينده خدماتي و توليدي زيربخشهاي و بخشها در تسهيالت پرداخت اولويت واجد و قبول مورد فعاليتهاي انواع تعيين -7

 اقتصادي مناسب بازده با

 گذاري سرمايه و توليدي طرحهاي قبول مورد بازده نرخ همچنين و صندوق منابع از انتظار مورد بازده نرخ حداقل تعيين -8

 از كمتر نرخها اين ميانگين كه نحوي به گذاري سرمايه طرحهاي در مشاركت سهم نرخ تعيين و تسهيالت پرداخت براي

 .نباشد خارجي بازارهاي در مركزي بانك هاي سپرده بازده نرخ متوسط

 امناء هيأت ـ ج       

 :است زير شرح به امناء هيأت اعضاي تركيب       

 (امناء هيأت رئيس) جمهور رئيس -1

                                                           
1
 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۴۸) ماده اصالح قانونبا اصالحات صورت گرفته به موجب  



 

2 
 

 (امناء هيأت دبير) جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاون -2

 دارائي و اقتصادي امور وزير -3

 اجتماعي امور و كار وزير -4

 نفت وزير -5

 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك كل رئيس -6

 رأي حق بدون و ناظر عضو عنوان به ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق رئيس -7

 رأي حق بدون و ناظر عضو عنوان به ايران تعاون اتاق رئيس -8

 اسالمي شوراي مجلس انتخاب به محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادي كميسيونهاي از نماينده نفر دو -1

 كشور كل دادستان -11

 .شود مي تشكيلبار  يك ماه چهار هر حداقل امناء هيأت جلسات ـ1تبصره       

 اتخاذ رأي پنج حداقل با آن تصميمات و يافته رسميت رأي صاحب اعضاء سوم دو حداقل با امناء هيأت جلسات ـ2تبصره       

 .گردد مي

 .نمايند شركت امناء هيأت جلسات در توانند مي رأي حق بدون نظارت هيأت و عامل هيأت رؤساي ـ3تبصره       

 هيأت اعضاي و رئيس انتصاب نيز و صندوق مالي صورتهاي و ترازنامه تصويب مورد در امناء هيأت تصميم هرگونه ـ4تبصره       

 .گردد مي درج امناء، هيأت انتخاب به كثيراالنتشار هاي روزنامه از يكي نيز و كشور رسمي روزنامه در عامل

 تشكيل از قبل روز پانزده حداقل و تعيين امناء هيأت دبير توسط امناء هيأت جلسات محل و تاريخ جلسه، دستور ـ 5تبصره       

 .شود مي ارسال هيأت اعضاء براي جلسه

 .رسد مي امناء هيأت تصويب به صندوق ستاد بودجه ـ 6تبصره       

 پنج از مركب عامل هيأت امناء، هيأت مصوبات و اساسنامه مفاد چهارچوب در صندوق امور اداره منظور به ـ د       

 سال ده حداقل با ريزيبرنامه و بانكي مالي، حقوقي، اقتصادي، امور در نامخوش و تجربه با نظر، صاحب افراد از نفر

 و شوندمي منصوب جمهوررئيس حكم با و انتخاب امناء هيأت توسط ارشد كارشناسي تحصيلي مدرك و مرتبط سابقه

 :باشندمي زير اختيارات و وظايف داراي

 با و زاينده خدماتي و توليدي زيربخشهاي و بخشها در تسهيالت پرداخت اولويت واجد و قبول مورد فعاليتهاي پيشنهاد -1

 امناء هيأت به اقتصادي مناسب بازده

 امناء هيأت به داخلـي و المللـي بين مالي و پولي بازارهاي در گـذاري سرمايه موارد پيشنهاد -2

 اين چهارچوب در عامل بانك اختيارات و مسؤوليتها تعيين و عامل بانكهاي با عامليت قراردادهاي چهارچوب تعيين -3

 قراردادها

 مناسب داخلي كنترلهاي نظام استقرار و داخلي حسابرسي نظام برقراري -4

 امناء هيأت به آن ارائه و ريالي و ارزي مالي صورتهاي تأييد -5

 تسهيالت اعطاي نحوة و شرايط و ها نظامنامه خصوص در امناء هيأت به پيشنهاد ارائه -6



 

3 
 

 تصميم آنچه جز به اساسنامه در مندرج اهداف و وظايف محدوده در صندوق نام به اقدامي هرگونه به نسبت تصميم اتخاذ -7

 قابل امناء هيأت وظايف از هيچكدام و است عامل هيأت رئيس يا امناء هيأت صالحيت حوزه در صراحت به آنها درباره

 .شود مي لغو نيز قبلي شده تفويض اختيارات و نيست ديگر مراجع و عامل هيأت به تفويض

 قرار عامل هيأت كار دستور در خود اختيارات محدوده در عامل هيأت رئيس توسط كه اموري كليه به راجع تصميم اتخاذ -8

 .گيرد مي

 امناء هيأت مصوبات اجراي  -1

 امناء هيأت به دعاوي صلح و داور تعيين داوري، به دعاوي ارجاع پيشنهاد -11

 بانك نزد ريالي حسابهاي و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك موردنظر حسابهاي در ارزي حسابهاي بستن يا افتتاح -11

 صندوق مديران ساير و رئيس عامل، هيأت اعضاي بين از مجاز امضاي صاحبان معرفي و مركزي

انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد  -12

 صندوق

 امناء هيأت سوي از ارجاعي موارد ساير -13

 .بود خواهد امناء هيأت رأي صاحب اعضاي سوم دو تأييد به مشروط عامل هيأت اعضاي استعفاي قبول و بركناري ـ1تبصره       

. باشند نداشته تدريس استثناء به ديگري شغل و اقتصادي فعاليت گونه هيچ و بوده وقت تمام بايد عامل هيأت اعضاي ـ2تبصره       

 .باشند مي اساسي قانون( 142) دوم و چهل و يكصد اصل در مندرج حكم مشمول عامل هيأت اعضاي

 .است بالمانع اعضاء مجدد انتخاب و بوده سال پنج عامل هيأت تصدي دوره ـ3تبصره       

 عامل هيأت عضو سه از عضو دو امضاي با تعهدآور اسناد ساير و قراردادها بروات، ها، سفته چكها، بهادار، اوراق كليه ـ4تبصره       

 .بود خواهد معتبر صندوق مهر با همراه شوند مي تعيين هيأت اين توسط كه

 .است نافذ رأي سه حداقل با عامل هيأت تصميمات ـ 5 تبصره       

 امناء هيأت توسط عاملهيأت اعضاي بين از است صندوق اجرائي مقام باالترين كه عامل هيأت رئيس ـ هـ       

 :باشدمي زير اختيارات و وظايف داراي عامل هيأت رئيس. شودمي منصوب جمهور رئيس حكم با و انتخاب

 آن اجراي حسن بر نظارت و عامل هيأت تصميمات اجراي دستور صدور و ابالغ -1

 عامل هيأت جلسات اداره و جلسه دستور تعيين -2

 امناء هيأت و عامل هيأت مصوبات چهارچوب در صندوق اداره -3

 صندوق موضوع فعاليتهاي حيطه در اجرائي هاي برنامه و طرحها تنظيم و تهيه -4

 امناء هيأت به عامل هيأت گزارش نويس پيش و صندوق مالي صورتهاي بودجه، برنامه، تنظيم و تهيه -5

 صندوق اداري و جاري هاي هزينه انجام و انساني نيروي كارگيري به صندوق، داخلي امور اداره -6

 بار يك ماه سه هر حداقل عامل هيأت به ارائه براي صندوق عملكرد گزارش تنظيم و تهيه -7

 حق با آنها مشابه و ثبتي اداري، قضائي، از اعم خارجي و داخلي مراجع كليه و ثالث اشخاص برابر در صندوق نمايندگي -8

 مكرر طور به ولو غير به توكيل
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 دادرسي امور به مربوط اختيارات كليه با كيفري و حقوقي از اعم صندوق امور به مربوط شكايات يا دعاوي از دفاع يا اقامه -1

 داوري به امر ارجاع و مصالحه حق جز به

 عامل هيأت سوي از ارجاعي امور ساير -11

 هرگونه از جلوگيري و آن جاري عمليات بر مستمر نظارت و صندوق اهداف تحقق از اطمينان حصول منظور به ـ و       

 كشور، محاسبات ديوان رئيس تركيب با نظارت هيأت سياستها، و هامشيخط اساسنامه، مفاد از احتمالي انحراف

 .شودمي تشكيل كشور كل بازرسي سازمان رئيس كشور، حسابرسي سازمان رئيس

 .بود نخواهد كشور كل بازرسي و محاسبات ديوان نظير نظارتي دستگاههاي قانوني وظايف نافي هيأت اين نظارت ـ1تبصره       

 .شد خواهند انتخاب نظارت هيأت جلسه اولين در كه بود خواهد دبير و رئيس نايب رئيس، داراي نظارت هيأت ـ2تبصره       

 :نظارت هيأت وظايف ـ ز       

 شوراي مجلس و امناء هيأت براي ادواري و موردي گزارشهاي تهيه و صندوق مالي گزارشهاي و صورتها به رسيدگي -1

 اسالمي؛

 رسمي روزنامه در انتشار براي آنها گواهي و صندوق حسابهاي خالصه و تعهدات مطالبات، دارائيها، ريز صورت به رسيدگي -2

 كشور؛

 صندوق اهداف و اساسنامه و قانوني موازين با انطباق لحاظ از صندوق عملكرد به رسيدگي -3

 داده قرار رسيدگي مورد را صندوق حسابهاي و دارائيها و اسناد كليه جاري، امور در مداخله بدون و خود وظايف ايفاء در هيأت اين

 نظارتي گزارش است موظف هيأت اين. باشد داشته دسترسي داند مي الزم كه صندوق مستندات و مدارك و اطالعات به تواند مي و

 .دهد ارائه اسالمي شوراي مجلس و امناء هيأت به بار يك ماه شش هر را خود

 صالحيت صاحب حقوقي و حقيقي اشخاص خدمات از صندوق عملكرد از حسابرسي براي تواند مي نظارت هيأت ـ تبصره       

 .نمايد استفاده

 :صندوق منابع ـ ح       

( نفتي هاي فرآورده و گاز گازي، ميعانات و خام نفت) نفت صادرات از حاصل منابع از%( 21) درصد بيست معادل حداقل -1

 سنواتي بودجه قوانين در آن مبلغ تعيين و برنامه سالهاي در

 الذكر فوق اقالم تهاتري صادرات ارزش%( 21) درصد بيست حداقل -2

 درصد واحد سه ميزان به سال هر( 2) و( 1) بندهاي منابع از واريزي سهم افزايش -3

 بعد سالهاي و 1381 سال پايان در ارزي ذخيره حساب نقدي مانده%( 51) درصد پنجاه -4

 .مربوط قوانين رعايت با امناء هيأت مجوز با المللي بين پولي بازارهاي از تحصيل قابل منابع -5

 مالي سال طي صندوق خالص سود -6

 در مركزي بانك هاي سپرده سود نرخ ميانگين معادل مركزي، بانك در صندوق حساب موجودي سود از حاصل درآمد -7

 بار يك ماه سه هر پرداخت و محاسبه با خارجي بازارهاي

 كشور كل 1381 سال بودجه قانون( 4) بند( د) جزء موضوع منابع%( 21) درصد بيست -8
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 جهت در مجدداً و واريز صندوق حساب به ملي توسعه صندوق محل از پرداختي تسهيالت سود و اصل بازپرداخت ـ1تبصره       

 .شود مي گرفته كار به صندوق اهداف

 .شد خواهد نگهداري ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك موردنظر حسابهاي در فقط صندوق منابع - 2تبصره       

 :صندوق مصارف ـ ط       

 و توليد براي غيردولتي عمومي مؤسسات به متعلق اقتصادي بنگاههاي و تعاوني خصوصي، بخشهاي به تسهيالت اعطاي -1

 اقتصادي و مالي فني، توجيه داراي گذاريهاي سرمايه توسعه

 برنده خارجي هاي مناقصه در كه ايراني تعاوني و خصوصي شركتهاي به مهندسي و فني خدمات صادرات تسهيالت اعطاي -2

 سنديكايي تسهيالت يا خود منابع طريق از شوند مي

 كشور صادراتي هدف بازارهاي در ايراني خدمات و كاال خريدار طرفهاي به خريد تسهيالت اعطاي -3

 خارجي مالي و پولي بازارهاي در گذاري سرمايه -4

 و جلب منظور به اقتصادي مناسب بازدهي و رقابتي شرايط گرفتن نظر در با خارجي گذاران سرمايه به تسهيالت اعطاي -5

 .باشد مي اساسي قانون( 81) هشتادم اصل رعايت با ايران در گذاري سرمايه از حمايت

 صندوق هاي هزينه تأمين -6

 هر به دولت بدهيهاي بازپرداخت و اي سرمايه دارائيهاي تملك و اي هزينه اعتبارات براي صندوق منابع از استفاده ـ1تبصره       

 .است ممنوع شكل

 اجازه تسهيالت اين از كننده استفاده گذاران سرمايه و است ارزي صورت به فقط ماده اين موضوع تسهيالت اعطاي ـ2تبصره       

 .ندارند را داخلي بازار در ريال به ارز تبديل

 .بود خواهد غيردولتي و دولتي بانكهاي عامليت طريق از صرفاً صندوق تسهيالت كليه اعطاي ـ3تبصره       

:  مقررات ساير ـ ي       

 عامل هيأت توسط بانكها كارشناسي و تخصصي توان و كارمزد نرخ با متناسب رقابتي شرايط در بانكها عامليت سهم  -1

 .شود مي تعيين

 در و واريز صندوق حساب به مركزي بانك توسط ماهانه ماده اين( ح) بند( 2) و( 1) جزء موضوع منابع از صندوق سهم -2

 .شود مي تسويه منابع شدن قطعي  به توجه با مالي سال پايان

 عامل بانك توسط متقاضي اهليت و مالي اقتصادي، فني، توجيه تأييد بدون صندوق منابع محل از تسهيالت پرداخت -3

 و مالي و اقتصادي فني، توجيه گزارشهاي ارزيابي. بود خواهد عمومي اموال در غيرقانوني تصرف حكم در و است ممنوع

 انتظار مورد تسهيالت سود نرخ از كه ميزاني به خطرپذيري، عامل لحاظ با گذاري سرمايه طرحهاي بازدهي كفايت احراز

 سود و اصل بازپرداخت در عامل بانك تضمين مثابه به و عامل بانك عهده به نباشد كمتر امناء هيأت توسط شده اعالم

  .است صندوق به تسهيالت

 صندوق يا عامل بانك طريق از را طبيعي منابع و آب كشاورزي، بخش گذاري سرمايه طرحهاي موردنياز منابع صندوق،

 بخش گذاران سرمايه اختيار در كمتر انتظاري سود با و ارزي صورت به كشاورزي بخش گذاري سرمايه توسعه از حمايت

 .دهد مي قرار
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 شركتهاي و غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات به بانكها عامليت با صندوق منابع از يافته اختصاص تسهيالت مجموع -4

 .باشد صندوق منابع%( 21) درصد بيست از بيش نبايد حال هر در وابسته و تابعه

 سهام،%( 81) درصد هشتاد حداقل كه شوند مي محسوب غيرعمومي صورتي در شركتها و مؤسسات ماده اين نظر از ـ1تبصره       

 .باشد حقيقي اشخاص به متعلق حقوقي اشخاص واسطه با يا و مستقيم آنها الشركه سهم يا

 و اي بيمه صندوقهاي موقوفات، نظير المنفعه عام و عمومي مؤسسات به متعلق آنها سهام مطلق اكثريت كه شركتهايي و مؤسسات

 غيردولتي عمومي نهادهاي به وابسته شركتهاي و مؤسسات حكم در ماده اين نظر از است عمومي خيريه مؤسسات و بازنشستگي

 .هستند

 مقامات توسط آنها مديره هيأت اعضاء%( 21) درصد بيست از بيش مالكيت نوع از صرفنظر كه اقتصادي بنگاههاي ـ2تبصره       

 .است ممنوع آنها به صندوق منابع از پرداخت و گردند مي محسوب دولتي ماده اين نظر از شوند مي تعيين دولتي

 .دهد قرار مدنظر را اي منطقه توازن استانها، و اقتصادي بخشهاي بين منابع توزيع در است موظف صندوق ـ3تبصره       

 .است سال همان اسفندماه پايان تا سال هر ماه فروردين اول از صندوق مالي سال -5

 و غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات قوانين و اساسنامه اين تابع معامالتي و مالي استخدامي، اداري، امور در صندوق -6

 خواهد وزيران هيأت تصويب به صندوق امناي هيأت پيشنهاد به الزم هاي نامه آئين. باشد مي ارزي و پولي سياستهاي

 .شد خواهد اقدام اساسي قانون( 138) هشتم و سي و يكصد اصل طبق و رسيد

 را صندوق مصارف محل و مصارف و منابع ميزان بار يك ماه شش هر است موظف ملي توسعه صندوق عامل هيأت رئيس -7

 .نمايد گزارش اسالمي شوراي مجلس و نظارت هيأت امناء، هيأت به

 اعالم صالحه مراجع به را مراتب مورد حسب ماده اين احكام اجراي در جرم و تخلف با برخورد صورت در نظارت هيأت -8

 .دارد مي

 تشكيل از قبل روز پانزده حداقل بايد نظارت هيأت اظهارنظر و گزارش همراه به صندوق زيان و سود حساب و ترازنامه -1

 .گردد تسليم امناء هيأت به جلسه

 يا دولتي از اعم عامل بانكهاي طريق از فقط صندوق منابع محل از تسهيالت هرگونه پرداخت و ضمانتنامه هرگونه صدور -11

 .شود مي انجام كشاورزي بخش گذاري سرمايه توسعه از حمايت صندوق و غيردولتي

 .است اسالمي شوراي مجلس تصويب با تنها صندوق انحالل و اساسنامه در تغيير -11
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نظام نامه اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي تصويب شد

جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي روز سه شنبه به رياست دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري و با هدف بررسي و تصويب نظام نامه ارزي و
ريالي اعطاي تسهيالت از محل منابع اين صندوق برگزار شد.

سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۰

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، گفت: بر ضرورت مراقبت از سرمايه صندوق توسعه ملي توسط  با تأكيد  حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي 
بانك مركزي، ساز و كاري براي اعطاي تسهيالت ريالي صندوق توسعه ملي در نظر بگيرد كه اثرات احتمالي تورمي آن نيز قابل كنترل باشد.

براي سرمايه گذاري از محل منابع صندوق توسعه ملي از مصوبات جلسه هيات طبق اين گزارش، تصويب نظام نامه ارزي و ريالي اعطاي تسهيالت صندوق توسعه ملي و تصويب حوزه هاي اولويت دار 
امناي صندوق توسعه ملي بود. 

در ابتداي جلسه دكتر سيد صفدر حسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره عملكرد اين صندوق گزارشي به رئيس جمهور و اعضاي هيات امناي صندوق ارائه كرد.
وي مجموع منابع صندوق توسعه ملي تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ را ۴۰ ميليارد و ۱۶۸ ميليون دالر اعالم كرد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۳، بايد ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر از اين

مبلغ به بخش هاي صنعت و كشاورزي اختصاص مي يابد.
صفدر حسيني با بيان اينكه ۲۰۰ ميليون دالر در قانون بودجه سال ۹۳ در اختيار صندوق فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گرفته است، درباره برنامه سال ۹۳ اين صندوق گفت:
۷ ميليارد دالر در سال ۹۳ از محل منابع صندوق توسعه ملي در صنايع باالدستي نفت سرمايه گذاري مي شود كه اين سرمايه گذاري هم صادراتي است و هم طول دوره بازگشت اين منابع بسيار كمتر

از طرح هاي ديگر است.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اعالم اينكه ۲ ميليارد دالر در سال ۹۳ از محل منابع اين صندوق براي سرمايه گذاري در بخش پااليشگاه ها و پتروشيمي در نظر گرفته شده است، خاطرنشان

كرد: سرمايه گذاري در اين حوزه نيز مزيت نسبي دارد چون پتروشيمي بيشتر جنبه صادراتي دارد.
حسيني از در نظر گرفتن ۲ ميليارد دالر براي تكميل چرخه توليد فوالد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و در بخش ديگر اين گزارش گفت: طرح هاي نيروگاهي بخصوص آنها كه

تكنولوژي بخار سيكل تركيبي و نيز مرتبط با انرژي هاي نو است، حوزه اي جاذب براي سرمايه گذاري و اولويت مناسبي محسوب مي شوند.

h_javdani
Highlight



10/12/2015 نظام نامه اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي تصويب شد

http://www.president.ir/fa/79130/printable 2/2

وي با يادآوري جلسات متعدد با وزير راه و شهرسازي براي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به پروژه هاي راه و شهرسازي در چارچوب ساز و كارهاي صندوق توسعه و مجوزهاي قانوني، اظهار داشت:
يك ميليارد دالر براي حمل و نقل و خريد هواپيما و خريد واگن و همچنين يك ميليارد دالر براي اسكله بندر شهيد رجايي و بندر چابهار در نظر گرفته شده است.

پروژه هاي استان به  يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر  به تخصيص معادل ريالي  بخش آب و كشاورزي،  به  عامل صندوق توسعه ملي درباره جزئيات تخصيص منابع ريالي اين صندوق  رئيس هيات 
خوزستان، ۵۰۰ ميليون دالر به پروژه هاي سيستان و بلوچستان و مجموعًا ۸ ميليارد دالر براي استحصال و بهره برداري منابع آبي كشور اشاره كرد.

وي با بيان اينكه تاكنون بخش كشاورزي برابر ۵ هزار ميليارد تومان و صنعت نيز ۳ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كرده اند، خاطرنشان كرد: در سال ۹۳ با مجموعه اقدامات
صورت گرفته و با حمايت بانك مركزي در زمينه گشايش اعتبار طرح ها، تحرك خوبي در كشور ايجاد مي شود.

به توزيع اعتبارات صندوق در حوزه هايي كه تأثيرگذاري و منافع توسعه اي بيشتري دارند، از اعمال اصالحاتي در فرآيند ارائه به تأكيد هيات عامل صندوق توسعه ملي نسبت  با اشاره  دكتر حسيني 
تسهيالت و اصالح نظام نامه هاي ارزي و ريالي و قراردادهاي عامليت با بانك ها خبر داد.

رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، در مورد اعالم نرخ سود تسهيالت ريالي صندوق توسعه ملي نيز نرخ تسهيالت براي مناطق محروم، ۷ استان كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و فعاليت هاي
دانش بنيان را ۴ واحد درصد كمتر از ساير نرخ ها اعالم كرد.

در ادامه اين جلسه، اولويت هاي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگري، آب و كشاورزي و فناوري هاي نوين اعالم شد كه با
اولويت ها اعمال اصالحاتي به تصويب رسيد.

نيز در خاتمه جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي اظهار داشت: مصوبات اخير هيات امناي صندوق توسعه ملي، در روند خروج از ركود اقتصادي نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور  دكتر محمد 
كشور بسيار مفيد و كمك كننده بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود.

شناسه خبر: ۷۹۱۳۰  
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