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 سرآغاز

 میلیون کیلومترمربع مساحت، بخش بزرگـی 65/1اي چند هزار ساله، با حدود ایران زمین با دیرینه

ه در گیرد. این سرزمین با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، به رغم این کـاز فالت ایران را دربر می

عه تمدن بشري نقش ته است در توسه است، توانسهاي بنیان کنی قرار گرفتطول تاریخ مورد هجوم

 اي که توانسته است نقشی اساسی خود را همواره در منطقه حفظ کند.به گونه اساسی ایفا کند؛

 اقتصادي و اجتماعی ،هاي جغرافیایی، جمعیتیویژگی

 هاي جغرافیاییویژگی –الف 

ده اسـت. شـغربی فالت ایران واقع  ایران زمین در داخل کمربند بیابانی نیمکره شمالی و در قسمت

اي از نواحی مرکزي ایران در حصار کمربند بـزرگ کوهسـتانی قـرار گرفتـه کـه در بخشی گسترده

زار و کویر اسـت. بزرگتـرین ایـن بیابانهـا، دشـت کـویر در جنـوب برگیرنده بیابانهاي خشک، شوره

 کوههاي البرز و دشت لوت در جنوب شرقی ایران قرار دارند.

 درصـد) قابـل 31میلیـون هکتـار ( 51میلیون هکتار مساحت کل کشور، حدود  165دود از ح

ي و درصد) زیـر پوشـش مراکـز شـهر 69میلیون هکتار ( 114استفاده براي کشاورزي و بقیه یعنی 

 کوههاست.  وهاي غیرقابل کشت ها، زمینها، دریاچهها، رودخانهروستایی، جاده

اسـت.  هاي جغرافیایی، از آب و هواي متنوعی برخوردارنی، به ویژه ویژگیایران تحت تأثیر عوامل گوناگو

 توان آن به چهار قسمت آب هوایی تقسیم کرد: شمالی، غربی، مرکزي و جنوبی.به طوریکه می

دهنـد، آب و هـوایی هاي جنوبی دریاي خـزر را شـکل میآب و هواي قسمت شمالی که کناره

 عتدل برخوردار است. مبیشترین میزان بارندگی و درجه گرماي اي است که از معتدل و مدیترانه

ري آب و هواي کوهستانهاي غربی، که ارتفاعات از نفـوذ جریـان هـوایی نمنـاك بـدان جلـوگی

 و برخوردار از بارش برف و باران است. ردکنند نسبتاً سمی

 تابستان روز و در آب و هواي فالت مرکزي، بیابانی است و برخوردار از اختالف شدید در شب و

 و زمستان است.

م هاي جنوبی ایران که در حاشیه خلیج فارس قرار دارند داراي تابستانهاي گرآب و هواي کناره

 و زمستانهاي معتدل و نمناك است.

این وضعیت آب هوایی، موجـب تنـوع زیـاد بـه لحـاظ زیسـت بـومی و تولیـدات کشـاورزي و 
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 آورد.فراهم می يع زمینه بسیار مطلوبی را براي گردشگردامپروري شده است. به عالوه این تنو

 زاد کـه ازآموقعیت جغرافیایی نسبتاً بی نظیر ایران در منطقه، از جمله دستیابی بـه دریاهـاي 

آیـد. هاي کلیدي کشور ما به شـمار میآید، از جمله برتريجمله عوامل مؤثر در توسعه به شمار می

هـان را ، نه تنها امکان برقراري ارتباط با کشـورهاي مختلـف جکیلومتري در جنوب 1880مرز آبی 

راهم فـداري از منابع دریایی گیاهی، جانوري و کانی نیـز فراهم آورده است، بلکه زمینه را براي بهره

ایه پـس از اسـتقالل کشـورهاي همسـبـه ویـژه آورده است. دریاي خزر، در بخش شمالی ایران نیز 

 ی را براي پویایی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی گشوده است.منطقه امکانات بالقوه سترگ

اي از ذخایر کانی ایران عالوه بر تأمین مصارف داخلی، به دیگـر کشـورها صـادر بخش گسترده

رود بـه طوریکـه ترین کشورهاي جهان به شمار میایران یکی از غنی ،د. در مورد نفت و گازنشومی

 .دومین ذخایر گاز را در جهان داراست

 بافت جمعیت شناختی و نیروي انسانی -ب 

یابد. یمهزار نفر افزایش  70496هزار نفر به  33708از  1355-85جمعیت ایران در خالل سالهاي 

اي االنهسـهزار نفر و نرخ رشـد  36788 برابربدین ترتیب طی این دوره سی ساله از افزایش خالصی 

 گردد.درصد برخوردار می 49/2با برابر 

ز ادرصـد افـزایش  159بـا  1355-85ساله و باالتر کشور در خالل سالهاي  10جمعیت شمار 

رصد د 140هزار نفر رسید. شمار جمعیت فعال نیز طی همین مدت با  59523هزار نفر به  23002

جمعیت فعال  اد یافت که این آهنگ کندتر ازدیادهزار نفر ازدی 23469هزار نفر به  9796افزایش از 

ول تحوالت چشمگیري است که در زمینه اشتغال بـه تحصـیل جمعیـت بـه خصـوص در عمدتاً معل

طح سـسطوح آموزشهاي دبیرستان و دانشگاهی پدید آمده است. آموزشهایی که افـزون بـر ارتقـاي 

رود ان شـاهد وکیفی منابع انسانی این فرصت را براي بازار کار و جامعه فراهم آورده تا با گذشت زم

 هاي اقتصادي شود.تري به عرصه فعالیتموختهنیروي کار دانش آ

ساله که اصوالً خاستگاه نزدیک به تمامی عرضه جدید نیروي کار کشور است.  29-15جمعیت 

هـزار  8504یابد. شمار آن در این فاصله از با روند شتابانی افزایش می 1355-85در خالل سالهاي 

درصـد  41/35درصـد بـه  23/25کشـور از  هزار نفر و سهم آن در ترکیب جمعیـت 24963نفر به 

درصد  44/7هزار نفر نیروي کار جدید را که حدود  16459کند و بدین ترتیب حدود تحول پیدا می

 گیرد. شود، دربر میهزار نفر افزایش خالص این دوره کشور می 36788از کل 
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 1355-85هاي سنی در سالهاي تحوالت جمعیت شناختی رده :1جدول

 سال
 سن

 ساختار (درصد) عیت (هزار نفر)جم
1355 1365 1375 1385 1355 1365 1375 1385 

 08/25 51/39 45/45 53/44 17682 23726 22474 15009 سال 15کمتر از 
 92/74 49/60 55/54 47/55 52814 36329 26971 18699 سال و باالتر 15

 41/35 38/28 37/26 23/25 24963 17046 13038 8504 سال 15-29
 66/20 26/17 55/13 84/14 14564 10364 6700 5002 سال 30-44
 66/13 48/10 54/11 88/11 9630 6292 5707 4006 سال 45-64

 19/5 37/4 09/3 52/3 3656 2627 1526 1187 سال و بیشتر 65
 - - - - 70496 60055 49445 33708 جمع

 

اي چشمگیر بهبود یافتـه اسـت. ه گونهاز دیدگاه سواد و آموزش ساختار جمعیت شاغل کشور ب

ار نفـر و هـز 2495هزار نفـر بـه  5219از  1385-55شمار شاغلین بیسواد کشور در فاصله سالهاي 

 درصد کاستی گرفته است. 12/2درصد به  3/59نسبت شاغلین بیسواد از 

گسترش چشمگیر امکانات آموزشی کالسـیک، مبـارزه بـا بیسـوادي از یکسـو و مطـرح شـدن 

وادي به عنوان پیش نیاز استخدام بخصوص در بخش دولت در کاهش بیسـوادي نقـش مـؤثري باس

 داشته است.

جنسـی جمعیـت  –با تغییر آهنگ رشد جمعیت و در نتیجه دگرگونیهـایی کـه در سـاختمان سـنی 

 64-15شود. شـمار جمعیـت بـالقوه فعـالی (آید، عرضه نیروي کار نیز دستخوش تحول میکشور پدید می

 گذارد.گیرد ساخت و ترکیب آن به تدریج رو به جوانی میبه موازات گذشت زمان ازدیاد می سال)
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 هاي تحصیلی (به هزار نفر)تحوالت جمعیت شناختی افراد شاغل به تفکیک دوره :2جدول شماره 

 سواد
 زن مرد مرد و زن

1355 1385 1355 1385 1355 1385 
 2153 834 2152 4385 2495 5219 بیسواد
 2440 378 15542 3202 17982 3580 باسواد

 143 12 766 458 909 470 تحصیالت غیررسمی
 362 78 3673 810 4036 888 ابتدایی

 255 37 4087 918 4342 955 راهنمایی
 660 188 4719 807 5379 995 دانشگاهیمتوسطه و پیش
 1020 63 2296 205 3316 268 عالی

 - - - 4 - 4 مدرك اظهار نشده
 2782 1212 17694 7587 20476 8799 جمع

 

ر هزار نفر بر شمار جمعیت شاغل کشـو 11677، 1385ساله منتهی به سال  30طی یک دوره 

رسـد هزار نفر می 20476هزار نفر به  8799شود و در نتیجه آن تعداد جمعیت شاغل از افزوده می

 درصد است. 86/2اي معادل که بیانگر نرخ رشد ساالنه

اطق هزار از این فرصت اشتغال جدید به منـ 9934درصد یا به طور خالص معادل  1/85حدود 

یابد. عالوه بر این با وجود همه تحوالت و دگرگونیهاي شگرفی که طی این سه شهري اختصاص می

 6/86هـزار یـا  10107دهه در زمینه تجهیز زنان به سواد و آموزش صورت پذیرفته اسـت، حـدود 

 گیرد. یمدرصد آن به زنان تعلق  4/13هزار یا  1570ن فرصتها به مردان کشور و فقط درصد از ای

عالیتهاي فهزار به  695درصد یا نزدیک به  6هزار فرصت جدید شغلی، تقریباً حدود  11677از این 

هـزار از ایـن  3480درصد یا حدود  8/29گیرد. کشاورزي که عمدتاً ماهیت روستایی دارد تعلق می

رصد د 2/64هزار نفر یا  7502یابد و بقیه که برابر با هاي جدید در فعالیتهاي صنعتی تبلور میفرصت

هایی از کارکردهاي اقتصادي که دولت شود. یعنی در حوزهشود در فعالیتهاي خدماتی محقق میمی

ی و وقفه جریان برونکـوچی جمعیـت روسـتایتري دارد و تداوم بیدر تأمین آن نقش بسیار گسترده

 سرریز آنها به شهرها، با سرعت بخشـیدن بـه رونـد شهرنشـینی، بـر ضـرورت گسـترش فعالیتهـاي

 زند.خدماتی دامن می

اي در زمینه تشکیل سرمایه انسانی برداشته و از این ایران در سه دهه اخیر گامهاي بس ارزنده

 283، حـدود 1355ل آموختگان عالی موجود در کشور را که در ساطریق توانسته است شمار دانش

میلیـون  5/2هـزار نفـر افـزایش دهـد و ایـن بـه جـز  3690به بیش از  1385هزار نفر بود تا سال 
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دانشجویانی است که هم اکنون در نظام دانشگاهی و مراکز عالی آموزشی کشـور در حـال تحصـیل 

 هستند.

 279سـت و از برابر شـده ا 2/13، 1385-55آموخته عالی طی سالهاي عرضه نیروي کار دانش

درصـد از کـل  3/65هـزار کـه معـادل  2229هزار نفر افزایش یافته است. حدود  3690هزار نفر به 

-75شود فقـط ظـرف ده سـال اخیـر (هزار نفر افزایش خالص نیروي کار دانش آموخته می 3411

محقق شده است. ایـن بـدان معناسـت کـه  1375-55درصد بقیه آن در دو دهه  -4/37) و 1385

برابر دو دهه پیشـین بـوده  8/3ده ساالنه نظام آموزش عالی در دهه اخیر، تقریباً به طور متوسط باز

 است.
 

 1385-55ل در اشتغال کشور آموختگان شاغتحول سهم و جایگاه دانش :3جدول شماره 

 سال

 زن مرد مرد و زن

کل 
 شاغلین

شاغلین 
 عالی

سهم 
شاغلین 

 عالی
 (درصد)

کل 
 شاغلین

شاغلین 
 عالی

سهم 
شاغلین 

 عالی
 (درصد)

کل 
 شاغلین

شاغلین 
 عالی

سهم 
شاغلین 

 عالی
 (درصد)

1355 8799 268 05/3 7587 205 70/2 1212 63 20/5 
1365 11002 497 52/4 10026 383 83/3 975 114 69/11 
1375 14572 1403 63/9 12806 1014 92/8 1765 389 4/22 
1385 20476 3316 19/16 17694 2296 98/12 2782 1020 66/36 

 

 

 )1355-85ساختار شغلی نیروي انسانی کشور ( :4جدول شماره 

 گروههاي عمده شغلی
 ساختار (درصد) تعداد (هزار نفر)

1355 1385 1355 1385 
 3 5/0 608 40 رتبهقانونگذاران و مقامات عالی

 متخصصین
556 

1923 
3/6 

4/9 
 3/5 1090 ها و دستیارانتکنسین

 5/4 5 913 438 دان اداري و دفتريکارمن
 7/12 7/11 2602 1029 کارکنان خدماتی و فروشندگان

 8/15 9/33 3236 2984 کارکنان ماهر کشاورزي
 صنعتگران

3752 

4042 

6/42 

7/19 
 7/11 2402 متصدیان، مونتاژکاران

 5/12 2561 کارگران ساده
 4/5 1099 سایر کارگران

 100 100 20476 8799 جمع



 7 

شود که جمعیـت کشـور تـا بینی می، پیش1385میلیون نفري سال  5/70با توجه به جمعیت 

ه حدود اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی) ب –(پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادي  1388سال 

ش میلیون نفر برسد. چون باروري و نرخ رشد طبیعی جمعیت همچنـان در حـال کـاه 74تا  5/73

نبع تـأمین و مساله) که  64-15تر شدن جمعیت در مقاطع نسبی بالقوه فعالیت (متراکم است روند

یـت از عرضه نیروي کار است در سه سال آتی نیز تداوم یابد و باعث شود شمار ایـن بخـش از جمع

 برسد. 1388میلیون نفر در سال  56به  1385میلیون نفر در سال  8/52حدود 

ن ارتقـاء میلیو 26میلیون فعلی به  4/23ي، حجم جمعیت فعال از به موازات این تغییر ساختار

میلیون نیـروي کـار جدیـد بـه  6/2د ، با ورو1385-88یابد بدین ترتیب ایران در طول سالهاي می

 خواهد شد.  روبروعرصه فعالیتهاي اقتصادي 

خلـق ) از طریـق 2025( 1404بایـد تـا افـق انداز جمهوري اسالمی ایـران میطبق سند چشم

تولید  جتماعی درفرصتهاي برابر، توزیع مناسب درآمدها و اتکاء بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ا

ند تأکیـد ملی به ارتقاء سطح اقتصادي و اشتغال کامل نایل آید. بر همین اساس است که در این س

هزار فرصت  919 ) الزم است هر ساله1394-84شده در طول سالهاي برنامه چهارم و برنامه پنجم (

 صد در سال افزایش یابد. در 2/4وري نیروي کار به میزان جدید شغلی ایجاد شود و بهره

 اجتماعی –محیط اقتصادي  -3

هاي بسیار دور اي باستانی، تشکیل دولت در آن به گذشتهایران زمین به دلیل برخورداري از دیرینه

اي از رشـد مله امور اقتصادي که مربـوط بـه دورهز جگردد. دخالت دولت در امور مختلف و اباز می

داري در اروپاست ناشی از انباشت سرمایه و نیروي اقتصادي چشمگیر در دست شمار اندکی سرمایه

مـور از افراد بود که در پی بدسـت آوردن حـداکثر سـود در ایـن دوره هرگونـه دخالـت دولـت در ا

سـود  دانسـتني در سطح جهانی با شعار همسـو اکردند. گسترش چنین پندارهاقتصادي را نفی می

و شـرط توسـعه  کل جامعه، موجب تقویت عدم دخالت دولت در امور اقتصـادي منافعدار با سرمایه

هـاي هنگفـت اقتصادي پنداشته شد. نتیجه گسترش چنین گفتمانی، از یک سو، بـه انباشـت ثروت

 سطح جهانی بـه سـود کشـورهایی شخصی در داخل هر کشور شد، و از سوي دیگر تمرکز ثروت در

 تر بودند.انجامید که از نظر فنی پیشرفته

توان بـه دو دوره تقسـیم چگونگی دخالت دولت در امور اقتصادي پس از انقالب در ایران را می

 کرد.
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دولـت در  دوره نخست از اوان انقالب تا پایان جنگ تحمیلی به درازا کشید که دخالت فزاینده

 به همراه داشت. امور اقتصادي را 

سازي اقتصاد و به ویـژه دوره دوم، که همزمان با فروپاشی شوروي بود، موجب تقویت خصوصی

هاي موفقیـت واگذاري مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، بی توجه به پیشینه این بخش و بایسـته

صد] در 50[نرخ تورم بیش از  1374آن شد که موجب پدیدار شدن تورمی افسار گسیخته در سال 

 هاي خارجی کشور افزون بر سی میلیارد دالر شد.و بحران بازپرداخت اصل و بهره بدهی

صـاد این در حالی بود که به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور، سـتون فقـرات اقت

رفتند و بخش خصوصی به مثابـه مکمـل بخش دولتی و بخش تعاونی به شمار می ،به ترتیب ،کشور

 شود.ه تلقی میدو بخش یاد شد

چنین وضعیتی موجب بـرانگیختن اندیشـه سـاماندهی اقتصـاد کشـور بـر مبنـاي راهبردهـا و 

هایی شد که به تصویب هیأت وزیران و عالیترین مقامات اجرایی کشور یعنی مقـام رهبـري سیاست

 نیز رسید که عبارت بودند از:

 ).اجتماعی به امور اقتصادي (نه اقتصادي صرف –نگاه اقتصادي  -1

 اولویت عدالت اجتماعی. -2

 مشارکت مردم. -3

 اهمیت و فوریت امر اشتغال. -4

 ی و اقتصادي.ها و امکانات عمومامکان دسترسی همگان به فرصت -5

 گذاري.ایجاد امنیت و اطمینان براي سرمایه -6

 کاستن از بار تصدي دولت. -7

 اجراي کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا. -8

تـوان بـه روي کشـور را میپـیش اساسی هايهایی چالشیمشبر مبناي چنین راهبردها و خط

 شرح زیر توصیف کرد:

 تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاري؛ •

 گذاري و رشد تولید؛تأمین منابع براي سرمایه •

 گذاري و تولید؛انحصارات اقتصادي و قوانین و مقررات بازدارنده براي سرمایه •

 به درآمد صدور نفت خام؛ ساختار بودجه عمومی دولت و وابستگی شدید آن •
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 تورم؛ •

 حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل معیشت آنها •

 تراز پرداخت ارزي کشور. •

سـانی، روشن است که دو چالش نخست، یعنی تأمین اشتغال و تأمین منابع، به ویـژه منـابع ان

 هاي آموزش عالی کشور خواهند داشت.ارتباط مستقیمی با راهبردها و سیاست

هاي کلـی در انداز بیست ساله کشور، سیاستها در پیوند با سند چشممشیها و خطاین راهبرد

 را دنبـال برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور اهداف دوازده گانه زیـر

 کند.می

 بسترسازي براي تسریع رشد اقتصادي؛  •

  تعامل با اقتصاد جهانی؛ •

  پذیري اقتصادي؛رقابت •

 مبتنی بر دانایی؛توسعه  •

 ؛حفظ محیط زیست •

  اي؛آمایش سرزمین و توازن منطقه •

 تقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی؛ار •

  اي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی؛ارتق •

  توسعه فرهنگی؛ •

  امنیت ملی؛ •

  توسعه امور قضایی؛ •

سـت، اکه تحقق آنها مبتنی بر توسـعه دانـایی  و نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشی حاکمیت •

 کند.نقشی محوري ایفا می

 نگاهی کلی به نظام آموزش عالی ایران

اي به بلنداي تـاریخ ایـن سـرزمین باسـتانی دارد کـه اثـرات اگر چه آموزش در ایران زمین، دیرینه

توان در سیر تحول تاریخ علوم و تمـدن بشـري آشـکارا دیـد، امـا مستقیم و غیر مستقیم آن را می
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وم امروزین آن، به مثابه دوره سوم تحصیالت رسمی، به حدود یک سده پیش دیرینه دانشگاه به مفه

 گردد.باز می

شود. بخـش دولتـی، شـامل نظام آموزش عالی ایران به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می

 هـاي علـوم دانشگاه هاي دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه ها و دانشـکده

ته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی، دانشـگاه درمانی وابس -مات بهداشتیپزشکی و خد

 انشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسـته بـه دسـتگاهکاربردي و د -پیام نور، دانشگاه جامع علمی

زش عـالی هاي اجرایی است. بخش غیردولتی نیز دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه ها و مؤسسات آمـو

ؤسسـات آمـوزش عـالی آزاد را در بـر کـاربردي و م -غیرانتفاعی، مراکز آمـوزش علمـی -غیردولتی

 گیرد.می

 دانشـگاه و مرکـز آمـوزش عـالی، اعـم از دولتـی و 1795، در مجمـوع، تعـداد 1386در سال 

د) بـه درصـ 85/66دانشگاه و مرکز آمـوزش عـالی ( 1200غیردولتی، در کشور فعال بوده که تعداد 

درصـد) بـه بخـش غیردولتـی  15/33دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عـالی ( 595اد بخش دولتی و تعد

 87داد ها و مراکز آموزش عـالی دولتـی، تعـآموزش عالی اختصاص داشته است. از بین کل دانشگاه

زش عـالی دانشـگاه و مرکـز آمـو 69دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، و تعداد 

 -مع علمـیها و نهادهاي عمومی بوده اسـت. عـالوه بـر ایـن، دانشـگاه جـانهوابسته به سایر وزارتخا

آموزشکدة  108مرکز و واحد و آموزش و پرورش با  488مرکز، دانشگاه پیام نور با  448کاربردي، با 

اند. ی در کشور اشتغال داشتهمرکز تربیت معلم به فعالیت در سطح آموزش عال 97اي و حرفه -فنی

ش عالی بـه مرکز و واحد آموز 395دولتی نیز تعداد  ها و مؤسسات آموزش عالی غیرهاز بین دانشگا

لتـی دانشگاه آزاد اسالمی و تعداد دویست مرکز و مؤسسه به سـایر مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردو

 است.اختصاص داشته

حضـوري،  هـاي حضـوري، نیمـه دوره برگیرنـدههاي عرضه آمـوزش عـالی در ایـران در روش

و  اگیرکاربردي، فر -(الکترونیکی)، روزانه، شبانه، آموزش عالی آزاد، آموزش عالی علمی غیرحضوري

 پودمانی است.
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 بافت جمعیت شناختی دانشجویی و اعضاي هیأت علمی ایران

-87در این قسمت آخرین وضعیت دانشجویان و اعضاي هیأت علمی که مربوط به سـال تحصـیلی 

نـام شـدگان، وضعیت دانشجویی کشور بر مبناي شـمار ثبت شوند.است به تصویر کشیده می 1386

 اند.بازتاب یافته 7تا  5هاي شماره دانشجویان و دانش آموختگان در جدول

هـا و شـدگان دانشـگاهنام ثبت، تعداد کل 1386-87آمده، در سال تحصیلی 5جدول چنانکه در 

کاربردي  -امع علمیشدگان دانشگاه جنامثبتنام ثبتمراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، به جز 

نفـر  527172نفر بوده که دورة تحصـیلی کارشناسـی بـا  655797و دانشگاه آزاد اسالمی، بالغ بر 

ین و درصد) بـه ترتیـب بیشـتر 8/0نفر ( 5263اي با درصد) و دورة تحصیلی دکتري حرفه 39/80(

شده  ذیرفتهپي تحصیلی، بیشترین تعداد هااند. همچنین از بین گروهکمترین پذیرفته شده را داشته

رصد) به د 91/3نفر ( 25648درصد) به گروه علوم انسانی و کمترین آن با  13/43نفر ( 282833با 

 گروه هنر اختصاص داشته است. 

و گروه ک کشور به تفکی دولتی و غیردولتیشدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نامثبت: تعداد 5 جدول

 1386- 87لی در سال تحصیلی دورة تحصی

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
دکتري 

 ايحرفه
دکتري 
 تخصصی

 جمع 

 74348 3012 4835 1301 53390 11810 پزشکی
 282833 822 0 11869 249840 20302 علوم انسانی
 76844 646 0 6176 69810 212 علوم پایه

 157640 865 0 8968 109267 38540 دسیمهن -فنی
کشاورزي و 
 دامپزشکی

3786 31593 2368 428 309 38484 

 25648 53 0 1206 13272 11117 هنر
 655797* 5707 5263 31888 527172 85767 جمع 

 اربردي و دانشگاه آزاد اسالمیک -شدگان دانشگاه جامع علمینامثبت* به جز 

بـر نشجویان کشور، اعم از دولتی و غیر دولتـی، بـالغعداد کل دا، ت1386-87در سال تحـصیلی 

ة درصـد) در دور 99/70نفـر ( 2407798نفر بوده که بیشـترین تعـداد دانشـجویان بـا  3391852

به  درصد) در دورة تحصیلی دکتري تخصصی 8/0نفر ( 27190تحصیلی کارشناسی و کمترین آن با 

ه نشجو به گـروهاي تحصیلی، بیشترین تعداد داروهاند. عالوه بر این، در بین گتحصیل اشتغال داشته

 15/4نفـر ( 140822درصد) و کمترین آن به گـروه هنـر بـا  7/44نفر ( 1516054علوم انسانی با 

 را ببینید) 6درصد) تعلق داشته است (جدول 
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ه وگریک کشور به تفک دولتی و غیر دولتی: تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 6 جدول
 1386- 87و دورة تحصیلی در سال تحصیلی 

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
دکتري 

 ايحرفه
دکتري 
 تخصصی

 جمع 

 214436 9934 37503 3066 119147 44786 پزشکی
 1516054 5935 0 67044 1229886 213189 علوم انسانی
 344288 4074 0 23328 302437 14449 علوم پایه

 980037 4421 0 36438 572880 366298 دسیمهن -فنی
کشاورزي و 
 دامپزشکی

47826 128695 11393 5874 2427 196215 

 140822 399 0 5336 54753 80334 هنر
 3391852 27190 43377 146605 2407798 766882 جمع 

 

، 1385-86 کشور، در سال تحصیلی ها و مراکز آموزشی، تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه6مطابق جدول 

ر شـت، بـالغ بـهاي علوم پزشـکی وابسـته بـه وزارت بهدابه جز دانش آموختگان دانشگاه پیام نور و دانشگاه

ورة دکتري درصد) در رتبۀ اول و د 96/52نفر ( 158832نفر بوده که دورة تحصیلی کارشناسی با  299926

همچنـین  هاي تحصیلی قـرار داشـته اسـت.ششم از بین دورهدرصد) در رتبۀ  44/0نفر ( 1333اي با حرفه

ن آن بـا درصـد) و کمتـری 87/42نفـر ( 128588بیشترین تعداد دانش آموختگان به گروه علوم انسانی بـا 

 درصد) به گروه پزشکی تعلق داشته است.  5/3نفر ( 10498

 
 وگروه  کشور به تفکیک و غیر دولتی دولتی : تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی7جدول 

 1385-86دورة تحصیلی در سال تحصیلی 
 دورة تحصیلی

 گروه تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

دکتري حرفه 
 اي

دکتري 
 تخصصی

 جمع 

 10498 73 979 120 4723 4603 پزشکی
 128588 584 0 7713 81321 38970 علوم انسانی
 29356 349 0 3618 21130 4259 علوم پایه

 93702 318 0 6299 34712 52373 دسیمهن -فنی
کشاورزي و 
 دامپزشکی

7744 12741 1513 354 278 22630 

 15152 36 0 1180 4205 9731 هنر
 299926* 1638 1333 20443 158832 117680 جمع 

 شکین و آموزش پزوزارت بهداشت، درماهاي علوم پزشکی وابسته به به جز دانش آموختگان دانشگاه پیام نور و دانشگاه* 
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و غیر  همچنین تعداد کل اعضاي هیأت علمی تمام وقت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی

هیأت علمی  27290نفر بوده که از این تعداد،  51618ر ، بالغ ب1386-87دولتی در سال تحصیلی 

 13/47هیـأت علمـی ( 24328تعـداد  درصد) به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و 87/52(

، تعـداد درصد) به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی اختصاص داشته است. افـزون بـر ایـن

ریس عضو هیأت علمی حق التدریس نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بـه تـد 45850

خش ضو هیأت علمی و سهم بدرصد) ع 78/28( 13194داشته اند که سهم بخش دولتی از این رقم 

 درصد) عضو هیأت علمی بوده است. 22/71( 32656غیردولتی از آن، تعداد 
 

علمی  مرتبۀ: تعداد هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور به تفکیک 8 جدول
 1386-87در سال تحصیلی  و نوع استخدام

 مرتبۀ علمی
 نوع استخدام

 جمع  مربی آموزشیار مربی استادیار ردانشیا استاد

 51618 713 25417 19710 3742 2036 تمام وقت
 45850 3177 35272 5988 809 604 حق التدریس

 97468 3890 60689 25698 4551 2640 جمع کل

 موفـقنظام آموزش عالی ایـران ، که موضوع بحث این گزارش است، 1386در سال گفتنی است 

ر داي اصلی توسعۀ کمّی بخش را در برنامـۀ چهـارم توسـعه بهبـود بخشـد و هاست تا شاخصشده 

-آمـوزش در برنامه عمل کند؛ به طوري که پوشش بینی شدهمواردي نیز فراتر از اهداف کمّی پیش

 75/25 به 5/22نسبت به سال قبل از آن از  1386سالۀ کشور) در سال  24تا  18عالی (به جمعیت 

 4،737ه بنفر  4،000از  1385دانشجو در هر یکصد هزار نفر جمعیت در سال افزایش یافته و تعداد 

ی رسیده است. ضمن آنکه جمعیت دانشجویی کشور در بخش دولتی و غیردولتـ 1386نفر در سال 

صی، به اي و دکتري تخصارشد، دکتري حرفههاي تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی در دوره

درصـد، از  5/23درصـد و  04/6درصـد،  37/24درصـد،  26درصـد،  09/4ترتیب با رشدي معـادل 

ــر در دورة 736،775 ــاردانی،  نف ــی،  1،910،954ک ــر در دورة کارشناس ــر در دور 117،876نف ة نف

ی در نفر در دورة دکتري تخصص 22016اي و دکتري حرفه نفر در دورة 40،907ارشد،  کارشناسی

نفـر در دورة  2،407،798نفـر در دورة کـاردانی،  766،882به  ، به ترتیب1385-86سال تحصیلی 

 اي و نفـر در دورة دکتـري حرفـه 43،377ارشـد،  نفـر در دورة کارشناسـی 146،605کارشناسی، 

 افزایش پیدا کرده است.  1386-87نفر در دورة دکتري تخصصی در سال تحصیلی  27،190
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اي اي چـون اعطـقـدامات عمـدههمچنین، در این سال براي تأمین و ارتقاي هرم هیأت علمی، ا

 وبورس تحصیلی دکتري داخل و خارج از کشور، جایـابی دانـش آموختگـان بورسـیۀ دورة دکتـري 

تـه عالی کشور صـورت گرفآموختگان آموزشجذب هیأت علمی جدید از طریق استخدام سایر دانش

نسبت به  1386-87وقت دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی  است؛ به طوري که هیأت علمی تمام

ـــیلی  ـــال تحص ـــادل  1385-86س ـــدي مع ـــا رش ـــد از  43/14ب ـــال  45،110درص ـــر در س  نف

 افته است.یافزایش  1386-87نفر در سال تحصیلی  51،618به  86-1385

 دسترسی دختران به آموزش عالی

 به یکی ازبه منظور تصویر نمایی کلی از وضعیت دسترسی دختران ایرانی به آموزش عالی، به مثا

نام شدگان، دانشجویان، دانش آموختگان و زنان هیأت ترین موتورهاي توسعه کشور، شمار ثبتلیاص

 هایی جداگانه ارائه خواهند شد.علمی در جدول

 

 شدگان دخترنام ثبت

انـد بـه تفکیـک بخـش شمار دختران که به آموزش عالی راه یافته 14تا  9هاي شماره در جدول

نام شـدگان، دانشـجویان و دانـش آموختگـان اسـت ارائـه رگیرنده ثبتدولتی و غیر دولتی که در ب

 شود.می

هـاي به دوره 1386-87اند در سال تحصیلی گفتنی است که شمار دانشجویان دختر که توانسته

درصد از کل ثبت نام شـدگان  24/41اند که نفر بوده 247,483آموزش عالی بخش دولتی راه یابند 

اند به آموزش عـالی بخـش گیرند. شمار دخترانی که در همان سال توانستهدر این بخش را در برمی

صـد پذیرفتـه در 11/52اند که نفر بوده 293034راه یابند  -اه آزاد اسالمیبه جز دانشگ -غیردولتی

 گیرد.شدگان را در برمی
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 1386-87سیت، گروه و دورة تحصیلی در سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی به تفکیک جن شدگاننامثبت: تعداد 9جدول 

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 جمع  دکتري تخصصی دکتري حرفه اي کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن

 74348 38512 3012 1279 4835 2745 1301 707 53390 25667 11810 8114 پزشکی
 258784 107038 699 256 0 0 11069 5209 238421 97356 8595 4217 علوم انسانی
 75778 32047 646 304 0 0 6144 3294 68912 28386 76 63 علوم پایه

 134848 40876 865 193 0 0 8880 2392 98282 33906 26821 4385 مهندسی -فنی
 37610 17612 309 149 428 291 2368 1205 31206 14495 3299 1472 کشاورزي و دامپزشکی

 18711 11398 53 18 0 0 1190 650 10316 5520 7152 5210 هنر
 600079* 247483 5584 2199 5263 3036 30952 13457 500527 205330 57753 23461 جمع 

 کاربردي -دانشگاه جامع علمی شدگاننامثبت* به جز 
 

 1386-87ش عالی غیردولتی به تفکیک جنسیت، گروه و دورة تحصیلی در سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموز شدگاننامثبت: تعداد 10جدول 

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 جمع  دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن

 24049 14887 123 18 800 271 11419 6961 11707 7637 علوم انسانی
 1066 697 0 0 32 21 898 577 136 99 علوم پایه

 22792 8334 0 0 88 17 10985 4289 11719 4028 مهندسی -فنی
 874 546 0 0 0 0 387 222 487 324 کشاورزي و دامپزشکی

 6937 4570 0 0 16 11 2956 2059 3965 2500 هنر
 55718 29034 123 18 936 320 26645 14108 28014 14588 جمع 

 دانشگاه آزاد اسالمی شدگاننامثبتبه جز * 
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 دختردانشجویان 

فکیک دوره و گـروه ت، که به 1386-87، در بخش دولتی، در سال تحصیلی شمار دانشجویان دختر

 یعنـیدانشـجوي دختـر  814,739بازتاب یافته است، بیـانگر آن اسـت کـه  11آموزشی در جدول 

 ند.از کل دانشجویان در این مراکز به تحصیل مشغول هست 78/41
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 1386-87: تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی به تفکیک جنسیت، گروه و دورة تحصیلی در سال تحصیلی 11 جدول

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 جمع  دکتري تخصصی دکتري حرفه اي کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن

 پزشکی
22888 

31920 
53531 

98422 
1654 

2807 
16992 

29666 
3769 

9878 
98834 1726

93 

 علوم انسانی
25837 

49931 
33600

0 827015 
15436 

32793 
0 

0 
1226 

3933 
37849

9 
9136

72 

 علوم پایه
826 

1588 
98189 

221482 
8931 

16696 
0 

0 
1244 

3205 
10919

0 
2429

71 

 مهندسی -فنی
28189 10726

9 
99909 

314814 
6757 

26665 
0 

0 
675 

3868 
13553

0 
4526

16 

 کشاورزي و دامپزشکی
12669 

29364 
37532 

70444 
3466 

6846 
1503 

2473 
581 

1672 
55751 1107

99 

 هنر
18419 

25089 
16417 

27997 
2001 

3714 
0 

0 
98 

328 
36935 5712

8 

 جمع 
10882

8 
24516

1 
64157

8 
156017

4 
38245 

89521 
18495 32139 7593 

22884 
81473

9 
1949

879 
 

 گیرند.درصد از دانشجویان این بخش را در برمی 49/44نفر است که  641,480شمار دانشجویان دختر در مراکز آموزش عالی غیر دولتی 

 1386-87: تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی به تفکیک جنسیت، گروه و دورة تحصیلی در سال تحصیلی 12 جدول

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 جمع  دکتري تخصصی دکتري حرفه اي کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن
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 41743 36208 56 15 7837 5524 259 180 20725 20033 12866 10456 پزشکی

 علوم انسانی
94706 16325

8 
22786

9 
40287

1 
14118 34251 0 0 612 2002 33730

5 
60238

2 

 علوم پایه
10414 12861 59569 80955 4165 6632 0 0 414 869 74562 10131

7 

 یمهندس -فنی
57987 25902

9 
50485 25806

6 
1700 9773 0 0 74 553 11024

6 
52742

1 
 85416 36968 755 168 3401 60 4547 1617 58251 29146 18462 5977 کشاورزي و دامپزشکی

 83694 46191 71 32 0 0 1622 693 26756 17053 55245 28413 هنر

 جمع 
20795

3 
52172

1 
40415

5 
84762

4 
22473 57084 5584 11238 1315 4306 64148

0 
14419

73 
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 دانش آموختگان دختر

نفـر  1385،54,475-86سـال تحصـیلی  رد -ه جز دانشگاه پیام نور و علوم پزشکیب -، شمار دانش آموختگان دختر بخش دولتی13هاي جدول شماره به موجب داده

 گیرد.درصد کل دانش آموختگان این بخش را در برمی 61/49بوده است که 

دانـش  ز کـلادرصـد  76/49نفر بوده است که تقریباً نسبت مشابهی بـا بخـش دولتـی دارد یعنـی:  94,611دانش آموختگان دختر بخش غیر دولتی در همین سال 

 آموختگان.

 

 1385-86د دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی به تفکیک جنسیت، گروه و دورة تحصیلی در سال تحصیلی تعدا :13جدول 

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 جمع  دکتري تخصصی دکتري حرفه اي کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن

 2813 2228 68 19 140 43 91 35 273 86 2241 2045 پزشکی
 36215 21932 349 164 0 0 4210 1843 24855 16032 6801 3893 علوم انسانی
 13891 8753 281 84 0 0 2839 1458 10645 7127 126 84 علوم پایه

 36767 9383 294 29 0 0 5396 1205 14930 4248 16147 3901 مهندسی -فنی
 11225 5835 168 59 258 140 1023 498 6961 4050 2815 1088 کشاورزي و دامپزشکی

 8898 6344 28 9 0 0 780 359 3036 1952 5054 4024 هنر
 109809 54475 1188 364 398 183 14339 5398 60700 33495 33184 15035 جمع 

 ، درمان و آموزش پزشکیتهاي علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشبه جز دانش آموختگان دانشگاه پیام نور و دانشگاه* 
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 1385-86آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی به تفکیک جنسیت، گروه و دورة تحصیلی در سال تحصیلی  : تعداد دانش14جدول 

 دورة تحصیلی
 گروه تحصیلی

 جمع  دکتري تخصصی اي دکتري حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 کل زن کل زن کل نز کل زن کل زن کل زن
 7685 7005 5 2 839 548 29 18 4450 4396 2362 2041 پزشکی

 علوم انسانی
1968

2 
3216

9 
32951 56466 1365 3503 0 0 61 235 54059 9237

3 
 15465 11862 68 30 0 0 779 485 10485 7955 4133 3392 علوم پایه

 مهندسی -فنی
1014

3 
3622

6 
4008 19782 128 903 0 0 1 24 14280 56935 

 کشاورزي و دامپزشکی
1377 4929 2154 5780 125 490 0 96 8 110 3664 1140

5 
 6254 3741 8 3 0 0 400 177 1169 749 4677 2812 هنر

 جمع 
3944

7 
8449

6 
52213 98132 2298 6104 548 935 105 450 94611 1901

17 

 اعضاي هیأت علمی زن

م وقت به فعالیـت مشـغول هسـتند به صورت تما -کاربردي -اه علمیبه جز دانشگ -أت علمی در مراکز آموزش عالی بخش دولتیبانوانی که به عنوان عضو هی مجموعه

 گیرند.درصد از استادان تمام وقت این بخش را در برمی 73/18نفرند که  5,112

مـی تمـام وقـت را بـانوان تشـکیل درصد از اعضـاي عل 34/21ر یعنی برابر نف 5,192تر در بخش غیر دولتی، وضعیت نسبتاً مشابهی را شاهد هستیم. به سخنی روشن

 دهند.می
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 1386-87در سال تحصیلی به تفکیک جنسیت، مرتبۀ علمی، گروه و دورة تحصیلی  ها و مراکز آموزش عالی دولتی هیأت علمی تمام وقت دانشگاهتعداد : 15 جدول

 دورة تحصیلی

 گروه تحصیلی

 جمع  مربی آموزشیار مربی یار استاد دانشیار استاد

 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن

 8857 2954 101 67 2464 1237 4898 1385 1002 212 392 53 پزشکی

 5971 955 23 8 1990 381 3173 487 539 55 246 24 علوم انسانی

 4250 642 46 11 1295 267 2024 291 544 46 341 27 علوم پایه

 5013 247 33 1 1621 138 2316 89 695 13 348 6 مهندسی -فنی

 2538 198 14 4 848 124 1194 59 330 6 152 5 کشاورزي و دامپزشکی

 661 116 11 2 408 76 205 35 25 3 12 0 هنر

 جمع 
115 1491 335 3135 2346 13810 2223 8626 93 228 5112 2729

0 

 

 1386-87یر دولتی به تفکیک جنسیت، مرتبۀ علمی، دورة تحصیلی و نوع خدمت در سال تحصیلی : اعضاي علمی مراکز آموزش عالی بخش غ16جدول 

 نوع مرکز
 مرتبۀ علمی

 نوع خدمت
 جمع  آموزشیارمربی مربی استادیار دانشیار استاد

 کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن کل زن

 دانشگاه آزاد اسالمی

 تمام وقت
24 469 18 540 816 5384 3882 1551

1 
131 447 4871 22351 

 حق التدریس
12 178 20 221 223 1878 4202 2022

0 
803 2705 29808 25202 

 جمع
36 647 38 761 1039 7262 8084 3573

1 
934 3152 34679 47553 

 1977 321 38 6 1280 271 516 42 67 1 76 1 تمام وقت غیرانتفاعی -غیردولتی



 21 

 7454 1554 193 65 6173 1405 861 70 127 5 100 9 حق التدریس
 9431 1875 231 71 7453 1676 1377 112 194 6 176 10 جمع

 جمع کل
46 823 44 955 1151 8639 9760 4318

4 
1005 3383 36554 56984 
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 کیفیت آموزش عالی

 سیاستهاي ملی و چارچوب قانونی

لوم، تحقیقات و فناوري در طـی رت عترین مأموریتهاي وزاارزیابی کیفیت آموزش عالی یکی از مهم

 سه دهه اخیر پس از انقالب اسالمی بوده است.

 60دهـه  . عنـوان ایـن شـورا دره اسـتشورایی مسئولیت نظارت بر انجام این مأموریت را برعهده داشـت

 ست. ا» شوراي نظارت و ارزیابی آموزش عالی«بود و در حال حاضر » شوراي نظارت و سنجش آموزش«

 ح و نهادهاصالمراجع ذي

ر زش عـالی دهیأتهایی زیر نظر شوراي یاد شده به دانشگاهها اعزام و از طریق فرمهایی، کیفیت آمـو

گرفتـه اسـت. در خـود دانشـگاهها واحـدهاي نظـارت و سـنجش آنها مورد بازدید و ارزیابی قرار می

انـد. ارزیـابی دهکرآموزش (در حال حاضر دفاتر نظارت و ارزیابی) به اجراي این مأموریت کمـک می

گرفته اسـت. هاي درسی و اعضاي هیأت علمی نیز زیر نظر این دفاتر صورت میدانشجویان از کالس

 اند از: هاي ارزیابی عبارت بودهحیطه

 رعایت ضوابط و معیارها در مؤسسات آموزش عالی .1

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان .2

 موزشیآها و مقررات نامهحسن اجراي آیین .3

 گذاریهاي آموزش عالیهبازده سرمای .4

 هاي آموزشی و درسیبرنامه .5

 وضعیت و امکانات آموزشی و پژوهشی مؤسسات و هیأت علمی آنها .6

 امور دانشجویی و رفاه آنها .7

 آموختگان و کارایی اجتماعی آنهاهاي دانشتوانایی .8

 مؤسسـه«، همکـاري بـا »دفتر نظارت و ارزیابی وزارتـی«الزم به ذکر است که یکی از وظایف 

یارهـا و روشـهاي در خصوص تعیین ضـوابط و انتخـاب مع» ریزي آموزش عالیپژوهش و برنامه

 هاي آموزش عالی و سنجش کیفیت عملکرد واحدهاي آموزشی بوده است. مناسب ارزیابی برنامه

کـه وظیفـه انجـام آزمونهـاي ورودي » سازمان سنجش آموزش کشـور«همچنین از طریـق 

هاي ارزیـابی درونـی در گروههـاي آموزشـی دانشـگاهها پشـتیبانی عالیتدانشگاه را برعهده دارد، ف
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نفعان هاي بیرونی توسط تیمی متشکل از دانشگاهیان و سایر ذيشده است. تا پس از آن، ارزیابیمی

 هاي اعتبارسنجی آموزش عالی فراهم بیاید. نیز انجام بپذیرد و زمینه

 اقدامات معطوف به تضمین کیفیت آموزش عالی

نامه تشکیل و نحوه فعالیت شوراي نظارت و ارزیابی آموزش عـالی ، شوراي آیین1386از اردیبهشت 

 راي وظایفدر دور جدید آن، به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رسیده است. این شورا در اج

 شده است.قانون وزارتی تشکیل می 2جزء ب ماده  6و  5نظارتی مذکور در بندهاي 

رزیـابی و نایی براي ارزیابی آموزش عالی از طریق این شـورا، الگـویی تلفیقـی شـامل خوداالگوي مب

 و پژوهشی ارزیابی بیرونی است. محور اصلی ارزیابی مبتنی بر خود ارزیابی توسط واحدهاي آموزشی

هاي منظم توسط گروههاي تخصصی است و در عین حال از روش ارزیابی بیرونی و بازدیدهاي دوره

 شود.هره گرفته مینیز ب

 ارکان نظام نظارت و ارزیابی آموزش عالی

 از: نامه عبارتندارکان نظام نظارت و ارزیابی آموزش عالی در این آیین

 شوراي نظارت و ارزیابی آموزش عالی .1

هاي نظـارتی و اتخـاذ براي تدوین سیاستها، تعیـین اصـول و عوامـل مـورد ارزیـابی، رویـه

 بتنی بر نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی تصمیمات و تدابیر الزم م

 شوراي هماهنگی نظارت و ارزیابی آموزش عالی .2

هاي نظارتی و ارزیـابی واحـدهاي مختلـف وزارتـی، براي ایجاد هماهنگی بین کلیه فعالیت

 هاي ارائه شده از مؤسسات و ارائهکمک به اجرایی کردن سیاستها و برنامه و بررسی گزارش

 ت و ارزیابی آموزش عالیبه شوراي نظار

 دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی .3

 رت و ارزیابی آموزش عالیاي شوراي نظابراي انجام وظایف دبیرخانه

 کارگروههاي نظارت و ارزیابی .4

هاي نظـارت و ارزیـابی در مؤسسـات و تعامـل بـا آنهـا و ارائـه براي هدایت و اجراي برنامه

. علمی 3. غیرحضوري/ پیام نور 2. مؤسسات دولتی، 1راهکارها (این کارگروهها شش حوزه 

. مؤسسات آمـوزش عـالی 6. غیردولتی و غیرانتفاعی و آزاد و 5. آزاد اسالمی، 4کاربردي  –
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 گیرد)وابسته به سایر دستگاههاي اجرایی را دربر می

 هیأتهاي نظارت و ارزیابی استانی .5

ی آمـوزش عـالی در سـطوح اسـتان براي کمک به انجام نظارت و ارزیابی بر کلیه مؤسسات

 کشور و ارائه گزارشهاي مستمر و پیشنهادها و راهکارهاي الزم

 (محوریت هر هیأت استانی را یکی از دانشگاههاي بزرگ آن استان برعهده دارد) 

 فرایند نظارت و ارزیابی 

 فرایند نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران به این صورت است که 

رتـی ارزیابی مؤسسه، گزارشهاي شش ماهه بـه دفتـر نظـارت و ارزیـابی وزا دفاتر نظارت و .1

 کند.ارسال می

نتـایج  وگروههاي بازدید کننده توسط هیأتهاي نظارت و ارزیابی استانی به مؤسسات اعزام  .2

 شود.بازدید آنها گزارش می

دیـد آنهـا بازگروههاي بازدید کننده توسط دفتر نظارت و ارزیابی به مؤسسات اعزام و نتایج  .3

 شود.گزارش می

 نظام اطالعات آموزش عالی

زش عـالی یکی از زیرساختهاي اساسی براي نظام ارزیابی آموزش عالی در ایران نظام اطالعـات آمـو

ریزي آموزش عالی در طی چنـد سـال گذشـته در حـال است که از طریق مؤسسه پژوهش و برنامه

آورد جود مـیوالم ثبتی آموزش عالی، این امکان را به توسعه است. ایجاد پرتال و تعریف و تعیین اق

ظـارت و که پایش ملی آموزش عالی میسر بشود و با استفاده از این زیرساخت اطالعـاتی، شـوراي ن

 . ارزیابی آموزش عالی مأموریتهاي خود را به نحو مطلوب و روزآمد و کارآمد متحقق سازد

 سایر فعالیتها

اد یـدر ایران عالوه بر فراینـدهاي  ی که براي تضمین کیفیت آموزش عالیاي از سایر فعالیتهاینمونه

 گیرد عبارتند از:شده صورت می

I. پردازند.نامه ارتقا به ارزیابی کیفیت عملکرد هیأت علمی میهیأتهاي ممیزه از طریق آیین 

II. یـق شاخصهاي ارزیابی آموزش عالی هم از طریق شوراي عالی انقالب فرهنگی و هـم از طر

 ارت تدوین شده تا مبنایی براي ارزیابی آموزش عالی و نظام علمی قرار بگیرد.وز
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 گیرد:هاي زیر را در بر میاین شاخصها حیطه

 شدگان، بافت دانشجویی و پذیرفته .1

 آموزشی .2

 پژوهشی .3

 امور دانشجویی .4

 امور فرهنگی و اجتماعی .5

 عمرانی .6

 اداري و مالی .7

III. 7ر قیقات و فناوري طراحی شده اسـت کـه دنظامی براي ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تح 

. هزینه و 4ها و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی . برنامه3. دانشجویان 2. هیأت علمی 1حوزه 

. 7آموختگـان و . دانش6. امکانات و تجهیزات آموزشی، کمک آموزشـی و رفـاهی 5بودجه 

 گیرد.سایر شاخصهاي کیفی صورت می

IV. بندي دانشگاهها بـه منظـور ه محاسبات براي رتبهزان و نحوافزاري شامل اوها و نرمشاخص

المللی از سوي اي (و جهان اسالم) و در سطح بینهاي منطقهبنديارتقاي رتبه آنها در رتبه

ریزي آموزش عالی طراحی و تدوین شده است و بخشی از مراحـل مؤسسه پژوهش و برنامه

 اجرایی آن به عمل درآمده است. 
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     1عالی در ایران مدیریت آموزش

ر دریزي، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی در نظام آموزش عـالی، مسائل مربوط به سیاستگذاري، برنامه

 شود.سه سطح فرابخشی، بخشی و دانشگاهی به شرح زیر انجام می

 الف: سطح ملی یا فرابخشی

شی از مسـائل آمـوزش نونگذاري، به تمهید بخترین نهاد قابه مثابه عالی مجلس شوراي اسالمی •

 پردازد.عالی در عرصه ملی می

م هاي توسعه ملی و از جمله تأمین و اختصاص منابع مالی نظاهیأت دولت، از طریق تدوین برنامه •

کند. عالوه بر آن تصویب بخشی از آموزش عالی نقش مؤثري در پیشبرد اهداف این بخش ایفا می

 ن بخش را نیز برعهده دارند.هاي اداري و اجراي مربوط به اینامهآیین

رهنگی همان گونه که از عنوان آن مشهود است، بیشتر بر امور ف شوراي عالی انقالب فرهنگی: •

 ز دارد که مهمترین آنها عبارتند از:هاي این بخش تمرکسیاستگذاري

 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی؛ ∗

 اعتالي فرهنگ عمومی؛ ∗

 تحوالت فرهنگی نظام دانشگاهی؛ ∗

 ابط کلی پذیرش مدیران، اعضاي علمی و دانشجویان؛تصویب ضو ∗

 تصویب نامزدان پیشنهادي ریاست دانشگاهها و ...؛ ∗

 سطح بخشی –ب 

ها و بــا توجــه بــه جــدایی آمــوزش عــالی علــوم پزشــکی از ســایر آموزشــهاي ایــن بخــش، سیاســتگذاري

ر عـین حـال مصـوبات باشـد. دهـا برعهـده وزیـر مربـوط مییربخشزهاي بخش در هر یک از ریزيبرنامه

 یابند. ها و مراکز آموزش عالی پس از تأیید نهایی این دو وزارت قابلیت اجرایی میهاي امناي دانشگاههیأت

 ورداري ازوزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عالوه بر برخـ

ریزي خـود از هاي سیاسـتی و برنامـهيگیربراي تصمیم هاي مختلف در حوزه ستادي خود،معاونت

 شوراهایی نیز برخوردارند که اسامی آنها عبارتند از:

 شوراي گسترش آموزش عالی؛ •

                                                 
1 . Governance of Iranian Higher Education 
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 ریزيشوراي عالی برنامه •

 هاي پزشکی،شوراي آموزش پزشکی و تخصصی رشته •

 شوراي مرکزي بورس •

 شوراي هدایت استعدادهاي درخشان •

 شوراي نظارت و ارزیابی آموزش عالی •

 هاي علمی کشوراي قطبشور •

 مدیریت دانشگاهی

گیري در سطح دانشگاهی عمدتاً برعهده دانشگاهها و مراکز آمـوزش عـالی اسـت. مدیریت و تصمیم

رونـد. رؤسـاي گیري در ایـن سـطح نهـادي بـه شـمار میترین مرجع تصـمیمهاي امناء عالیهیأت

الی را دانشگاهی و مراکـز آمـوزش عـدانشگاهها و شوراهاي دانشگاهی، مسئولیت مدیریتی نهادهاي 

 هی عبارتند از:ترین شوراهاي دانشگابرعهده دارند. برخی از مهم

 شوراي دانشگاه؛ •

 ها؛ها و آموزشکدهشوراهاي تخصصی دانشکده •

 شوراي گروه آموزشی؛ •

 هیأت رئیسه و شوراهاي تخصصی.  •

 هاي پیش روي آموزش عالی ایرانچالش

بنـدي کـرد. سـطح نخسـت تـوان در دو سـطح ردهایـران را میهاي پیش روي آموزش عالی چالش

هاي گیریهـایی اسـت کـه بـه نـوعی در برنامـههایی است که ناشی از وضعیت کنونی و جهتچالش

ع ایـن ي ناشی از محیط جهانی اسـت. در مجمـوهازتاب یافته است. سطح دوم چالشتوسعه ملی با

 .بینی کردتوان حول سه محور پیشها را میچالش

 بر گیرنده مناسبات عرضهبر خالف دیدگاه اقتصاد زده جهانی صرفاً در هاي رقابت محور:الف. چالش

تر صرفاً به عرصه اقتصـادي ها در عرصه داخلی و جهان کار نیست. به سخنی روشو تقاضاي مهارت

 –ادگیري یـدهـد کـه دربرگیرنـده تحـوالت تـري را پوشـش میشود بلکه گسترة فراخمحدود نمی

 آموزشی است.

 توان چنین فهرست کرد:ها را میترین این چالشمهم
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 روزآمدسازي فلسفه آموزش و آموزش عالی بر مبناي تفاهم و خرد جمعی؛ •

 تغییر فرهنگ یادگیري، با تأکید بر توسعه تمامیت فردي؛ •

 تمرکززدایی در سطح نهادهاي آموزش عالی؛ •

 بهبود مدیریت منابع آموزشی و انسانی؛ •

 خشی به نهادهاي آموزشی و ایجاد سیستم چند پایه آموزش عالی؛تنوع ب •

 ایجاد توازن میان کار ویژه هاي دانشگاه؛ •

 الملل؛شناور شدن در محیط بین •

 ساماندهی به آموزش باز و از راه دور؛ •

 تضمین کیفیت؛ارتقا  •

هـاي یتاقعسـازي کشـور بـا ومنظور از اصالحات مالی محور منطبق محور: –هاي مالی چالش –ب 

زدایـی و هـاي مقرراتنیست که به اجراي فرمول» تعدیل ساختاري«اقتصاد جهانی، یا » ساختاري«

 اند که عبارتند از:ایش شدهپاز منظر دیگري  هاشود، بلکه این چالشمحدود میسازي خصوصی

اي که بـه تأمین و تخصیص منابع مالی الزم متناسب با گسترش کمی آموزش عالی به گونه •

 هاي برابر بیانجامد.جاد فرصتای

 محور؛ –تخصیص بهینه منابع مالی با رعایت اصول اثربخشی و عدالت  •

 ها و درآمدهاي آموزش عالی بر مبناي اهداف روشن و شفاف؛افزایش شفافیت در هزینه •

ین منـابع ایجاد تمهیدات و سازوکارهاي الزم براي تعیین سهم دانشجو و خانواده او در تـأم •

 زش عالی؛مالی آمو

 مشخص ساختن نقش و سهم بخش خصوصی در آموزش عالی با تعریف دقیق آن؛ •

هـاي عـدالت محـور از اجـراي اصـل تسـاوي افقـی و عمـودي چالش محور: –هاي عدالت چالش –پ 

اجتمـاعی]  –گیرند. منظور از اصل تساوي افقی این است که افراد بـا وضـعیت [اقتصـادي سرچشمه می

هاي هاي مشابهی برخوردار شوند. منظور از تسـاوي عمـودي، کاربسـت سیاسـتیارانه مشابه از امکانات و

ر اقتصـادي و اجتمـاعی] بـه ناهمسـان [از نظـاي است که بـا افـراد اي به گونهاي، مالیاتی و یارانههزینه

اي نهالی به گوها در بخش آموزش عتر، توزیع یارانههاي مناسب مختلف رفتار شود. به سخنی روشنگونه

 شان داشته باشند.تر سهم بیشتر و متناسب با وضع اقتصاديانجام شود که اقشار محروم

ریزان آموزش عالی ایرانی، بـا تأمـل و کنـد و کـاو پردازان و برنامهالزم به یادآوري است، که اندیشه
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ان کـه در عرصـه آکادمیـک از آن بـه عنـو »جهـانی شـدن«فراوان تحوالت جهانی، به ویژه پدیـده 

پردازان در کنند. و هم صدا با برخی اندیشهشود به دقت پایش و دنبال مییاد می» ندالمللی شبین«

ها، وارد عرصه جهانی بر این باورند که بدون داشتن فهم درست و روشـنی از ایـن مفـاهیم و پدیـده

 هاي زیر است:شدن به عرصه کنش نیازمند پاسخگویی به پرسش

 المللی شود؟عالی باید بینبه سود چه کسی آموزش  •

 المللی شود؟براي چه هدفی آموزش عالی بین •

 المللی شدن باید به مثابه دستور کار اصلی دانشگاه معاصر قرار گیرد؟چرا بین •

 المللی شدن براي دانشجویان و سایر ذینفعان جامعه اهمیت دارد؟آیا بین •

 هاي کنونی چیست؟هدف وجودي دانشگاه •

عهـد زشی دانشگاهی باید بـاور داشـته باشـیم و خـود را نسـبت بـه آن متما به چه نوع آمو •

 بدانیم؟

 منابع مالی آموزش عالی

اي، درآمـد هـاي سـرمایهاي، تملـک داراییاعتبارات فصل آموزش عالی در برگیرنده بودجـه هزینـه

 اختصاصی و تسهیالت نظام بانکی است.

در برنامـه سـوم توسـعه بیـانگر رشـد  بررسی اعتبارات اختصاص یافته و عملکرد فصـل آمـوزش

 1379اي کـه عملکـرد کـل اعتبـارات در سـال گذاري در این بخش بـوده اسـت. بـه گونـهسرمایه

میلیون ریال در سـال  11,217,319درصد به  27ریال بوده که با رشد متوسط ساالنه  4,275,3521

 پایانی برنامه رسیده است.

صوب بخـش دولتـی آمـوزش م، کل اعتبارات 1386ال هاي آماري مربوط به سطبق آخرین داده

 4اي، درصـد آن ماهیـت هزینـه 60میلیارد ریال بوده است کـه  23,702 ،سالاین عالی در بودجه 

هـاي درصـد، مربـوط بـه تملـک دارایی 12درصد مربوط به تحقیقات دانشگاهی و توسعه فنـاوري، 

 تعلق داشته است.دهاي اختصاصی درصد از منابع به درآم 28اي و سرمایه

 ست.آخرین وضعیت بودجه مصوب بخش دولتی آموزش عالی به تصویر کشیده شده ا 17در جدول شماره 

 

                                                 
 ریال است. 9500دالر =  1. نرخ تبدیل ریال به دالر =  1
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 سسات آموزش عالی دولتی بخش آموزش عالی ؤها و م اعتبارات دانشگاه  -17جدول 

 1386سال قانون بودجۀ در 

 )ریال اردمیلیبه ارقام (

 شرح
اي  اعتبار هزینه

  از درآمد عمومی
 (الف)

تحقیقات 
دانشگاهی و 

 *فناوري ۀتوسع
 (ب) 

تملک 
هاي  دارایی

 اي  سرمایه
 (ج)

درآمد 
 اختصاصی 

 (د)

 جمع کل
 (الف + ج +د) 

سهم 
 (درصد)

 1 230 170 14 5 46 لتیدو هاي مراکز وابسته به وزارتخانه ها و سازمان

مراکز وابسته به 
 وزارت علوم

 61 14،443 4،658 2،034 660 7،751 ها دانشگاه
 15 3،585 1،400 2589 8 1،926 هاي ستادي ردیف

 76 18،028 6،058 2،293 668 9،677 جمع کل

مراکز وابسته به 
 وزارت بهداشت

 19 4،553 270 579 238 3،704 ها دانشگاه
 4 891 170 4 0 717 هاي ستادي ردیف

 23 5،444 440 583 238 4،421 جمع کل
 

 بنديجمع

شود، بخش آموزش عالی، تحقیقـات و فنـاوري در ایـران بـا رونـد رو بـه که مالحظه میگونه همان

ریزان ایرانی بـه ایـن گیران و برنامهپردازان، تصمیمرشدي همراه بوده است. به لحاظ نظري، اندیشه

آفرینی در عرصـه ترین عامل ارزشاند که در عصر حاضر، دانش به مثابه اصلیاتفاق نظر دست یافته

شود. روشن است که منظور از ارزش آفرینی محدود به عرصه اقتصادي نیست، بلکه امعه تلقی میج

گیرد. بر مبناي چنین درکی بـود کـه، تر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز دربر میهاي مهمعرصه

نـام گرفـت کـه  1توسـعه مبتنـی بـر دانـایی ،) کشـور1388-1384توسـعه (چهارم قانون پنج ساله 

کنون در سال پایانی این برنامه قرار داریم. اصول راهنمایی که براي تدوین برنامه پـنجم توسـعه اهم

 ورزد:در نظر گرفته شده که در امتداد اهداف برنامه چهارم قرار دارد به نکات زیر تأکید می

 اصول کلی-الف

 هاي توسعهعرصه ملی برنامه-1

م است و تأکید بر آن،  الز ضرورت حفظ منافع ملیهاي توسعه و برنامه» ملی«با توجه به عرصه 

 ها، از حاکمیت بخشی نگري خودداري کرد.که در تدوین این گونه برنامه

                                                 
1 - Knowledge – based Development 
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 هاي توسعهمرار و پایداري برنامهاست-2

 دیگر و براي الزم است در امتداد یکهاي توسعهبا توجه به بلند مدت بودن فرایند توسعه، برنامه

اي طراحی و تدوین شوند که موجب ساله] و به گونه 20تا  10ند مدت [مبناي چشم انداز بل

ها باید با توجه هاي پیشین باشد. در عین حال، این برنامهاي بر مبناي برنامهپایداري حرکت توسعه

 هاي آینده بیانجامد.اي در برنامهبه پایداري حرکت توسعه» آینده اندیشی«به اصل 

 رینان و ذینفعانمشارکت پذیري نقش آف -3

هاي ملی توسعه، زمانی به موفقیت دست خواهند یافت که ضمن اي، بویژه برنامههرگونه برنامه

مشخص بودن نقش آفرینان اصلی و ذینفعان، زمینه مشارکت آنان را در مراحل، طراحی، تدوین، 

ي خط هاهسته«اجرا و نظارت و ارزیابی فراهم ساخت. براي تحقق این اصل، شکل گیري 

شان تنظیم ها، که کارویژه اصلیرسند. بدیهی است که این هستهضروري به نظر می1»دهنده

پایین به «ریزي از شود که فرایند برنامهاست، زمانی به درستی انجام می  2»هاي اجراییبرنامه«

هاي تمامی ستهدر برگیرنده تمایالت و خوا» هاي اجراییبرنامه«را رعایت کنند؛ به این ترتیب  3»باال

 باشد.بازیگران و ذینفعان می

 تبیین بخش عمومی و خصوصی-4

هاي توسعه هاي توسعه در جهان بیانگر این نکته است که هدف برنامههاي موفق برنامهتجربه

 واقتصاد همسو باشد؛ چرا که مفهوم توسعه خود بیانگر وجود » دولتی کردن«تواند با نمی

امعه جآوري در تمامی افراد یک ز و آزاد براي شکوفایی خالقیت و نوگیري محیط و فضاي باشکل

 متکثر است.

مشخص ساختن وظایف بخش ها اما، نباید از نظر دور داشت که در تدوین این گونه برنامه 

ترین کارویژه عمومی از بخش خصوصی و تأمین و توزیع عادالنه کاالهاي عمومی که از جمله اصلی

رسد. این موضوع به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، که یز ضروري به نظر می، ن4ملتهاست -دولت

                                                 
1 - Core Planning 
2 - Action plan 
3-  Bottom-up 
4 - Nation- State 
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هاي خود را بر کارویژه» خصوصی سازي«برخی دولتها به دلیل پاسخگو نبودن، با عنوان پرطمطراق 

 گذارند از ضرورت بیشتري برخوردار است.دوش مردم می

 هاي خط دهندهو هسته 1ریزي اقتضاییبرنامه -5

هاي عصر حاضر نظیر جهانی شدن، سرعت شتابان تغییرات، افزایش فزاینده اطالعات و ویژگی

هاي کشورهاي در ، از یک سو، و ویژگی3، نظریه هرج و مرج منظم2دانش بشري، اصل عدم قطعیت

ها و اطالعات روزآمد و تفصیلی، عدم برخورداري از نیروي حال توسعه نظیر، در دسترس نبودن داده

 عدم پایداري ثباتی،بی اجتماعی پرفراز و نشیب،-تخصص و کارآمد، تحوالت سیاسیانسانی م

برنامه جامع «التهابات ناشی از آن و ... همگی بیانگر امکان ناپذیر بودن طراحی و تدوین ها، مدیریت

 است.» و فراگیر

 در عمل«یت است که هاي دیگر ملتها بویژه در سده پیشین نیز بیانگر این واقعتجربهبه عالوه، 

ریزي جامع ریزي توسعه در سطح جهان وجود ندارد و برنامهحتی یک تجربه موفق برنامه

کند و توسعه عمالً نوآوري و خالقیت را حذف و اقتصاد را دولتی و بازدهی را محدود می

تجربه گیري که در پی مطالعه . این نتیجه(waterson, 1966)کند نهایتاً راه توسعه را سد می

راه را براي دگراندیشی در مورد  کشور جهان، انجام شده است، 100هاي توسعه در بیش از برنامه

به مثابه » هاي خط دهندههسته«و تشکیل » ریزي اقتضاییبرنامه«گیري از هاي توسعه و بهرهبرنامه

 کند.هاي اجرایی باز میهاي توسعه و برنامهموتور برنامه

 ردازان جامعهپشارکت مؤثر و واقعی اندیشه اجماع ملی و م -6

زمانی امکان پذیر  توسعه، از جمله، نیازي به توضیح نیست که موفقیت آمیز بودن یک برنامه

رسد ظر مینشود که تا حد ممکن با اجماع و تفاهم ملی انجام پذیرد. این کار اگر چه دشوار به می

به ویژه از  گیري از خرد جمعی اندیشه پردازان جامعه،ترین راه دستیابی به آن بهرهاما شاید ساده

 هاي فکري مختلف باشد.طیف

گیري از ترکیبی از پژوهشگران بهره» 4کنش«و » اندیشه«براي نزدیک سازي  در این رابطه،

                                                 
1 -Contingency planning 
2 - Uncertainty 
3 - Chaos Theory 
4 - Idea & action 
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گران هاي مدیریتی، از دو بخش خصوصی و دولتی و همچنین کنشگران عرصهآکادمیک و کنش

هاي علمی راه را براي دستیابی به اجماع هاي غیر دولتی و انجمنیر سازماننظ ،عرصه جامعه مدنی

پردازان  گیري نهایی بر عهده متخصصین و اندیشهسازد. مشروط بر آنکه تصمیمملی هموار می

 جامعه باشد.

 بهاي حقوقی و تشکیالت متناسبچارچو -7

ا رهاي خاص خود د، ویژگیها و پیچیدگیامور مربوط به توسعه که در باال به برخی از آنها اشاره ش

ر امور ز سایدارد و از چارچوبهاي حقوقی، ساختاري و حتی مالی خاصی برخوردار است که آن را ا

ارهاي ساخت وحکومتی و دولتی متمایز می سازد. بنابراین، ایجاد و یا توسعۀ چارچوبهاي حقوقی 

ي زد، امربپردا بتواند به تمشیت امور توسعهانعطاف پذیر، باز  و برخوردار از پیوندهاي نرم که 

 رسد. ضروري بنظر می

 اي سیاسی، اجتماعی و اقتصاديهریزي توسعه از فراز و نشیب داشتن برنامهدرامان نگه -8

را سد، چرناپذیر به نظر می در عرصۀ کنش، رعایت چنین اصلی به ظاهر دور از دسترس و امکان

راوانی از ف ادي و اجتماعی، به ویژه در کشورهاي توسعه نیافتههاي سیاسی، اقتصکه، فرازونشیب

شوند، در می بسیاري برخوردارند و نوسانات ناگهانی عالوه بر این که موجب کندي فرایند توسعه

 -ملت نانچهچآیند. در عین حال، ناپذیر و ذاتی توسعه نیافتگی نیز به شمار میواقع جزء جدایی

ین دست الی از را از توسعه نیافتگی برهاند، گریزي نیست جز رعایت اصودولتی اراده کند که خود 

 آید.که در واقع پارادوکس توسعه در چنین کشورهایی به شمار می

 و تفکیک عرصه هاي مسئولیت، کنش و پاسخگویی» 1شفافیت« -9

 ،رسدمینرعایت اصل شفافیت، اگرچه به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، چندان آسان به نظر 

تیجه ندر  درعین حال، کاربست آن یکی از کلیدي ترین عوامل براي رهایی از توسعه نیافتگی، و

مسایل  عایترضرورتی در تدوین و اجراي برنامه هاي توسعه است. منظور از شفافیت به طور چکیده 

 زیر است.

پذیري، تشارکوان، مرسانی همگانی، انجام فراخشفافیت در فرایند طراحی و تدوین برنامه:(اطالع •

 دگرپذیري و .....)

                                                 
1  - Transparency 
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 اشد.بهامی بونه اشفافیت در واژه پردازي و نگارش متن برنامه: متن برنامه الزم است خالی از هرگ •

دن در آور اجرا بنابراین، در واژه پردازي آن الزم است نهایت دقت به عمل آید تا به هنگام به

را  آن راه بتدايارست نشود. نگارش واژه نامه اي در نظارت و ارزیابی دچار چندگانگی و برداشت ناد

 د.ی سازنه تنها براي تدوین کنندگان بلکه براي مجریان، ناظران و ارزیابان نیز هموار م

 ها:  الزم است در تـدوین برنامه، حیطۀ مسئولیت، کنش وشفافیت در عرصه مسئولیت •

 ئولیت،شود تا برنامۀ عمل، حس مسپاسخگویی هر نهاد. سازمان یا دستگاه به روشنی تبیین 

 جویی دچار خدشه نشود.پاسخگویی و پاسخ

 ریزيهاي برنامهنقش هسته -10

هاي توسعه مهریزي کشور به مثابه دبیرخانه برنااز آنجا که در گذشته، سازمان مدیریت و برنامه

ادها سایر نه تواند میانکشور، نقش حساسی را ایفا می کرد، با انحالل این سازمان این وظیفه نیز می

 توانند بخشی ازدست کم به لحاظ بخشی می» ریزيهاي برنامههسته«توزیع شود. در این میان 

 وظایف پیشین سازمان را برعهده بگیرند. 

 هره گیريبند، ترین نقشی که این هسته می توانند ایفا کنبه نظر می رسد، در این رابطه مهم  

نفع ي ذیتقویت هم کنشی و مشارکت پذیري دیگر نهادها و سازمانهااز خرد جمعی در سطح ملی و

نیز  رنامهدر حین اجراي بها هاي بخشی است. اگرچه این هستهدر فرایند تدوین و طراحی برنامه

 ردازند.ها بپتوانند دبیرخانه درون بخشی برنامه به شمار آیند و به پایش و ارزیابی فعالیتمی

 اصول ویژه بخشی -ب

ی یند طراحفرا وه بر اصول کلی یادشده که به نظر می رسد رعایت آنها می تواند به بهینه سازيعال

احی و توان براي طراي را نیز میهاي توسعۀ ملی کمک کند، اصول راهنماي ویژهو تدوین برنامه

 د.رشمربعالی، تحقیقات و فناوري تدوین برنامۀ توسعه علوم، تحقیقات و فناوري/ بخش آموزش

ژة ر کارویدی که الزم به یادآوري است، که اصول ویژه بخش علوم، تحقیقات و فناوري، به دلیل نقش  

لمی، عر توسعه ز مسینهادهاي تولید، توزیع، انتشار و ترویج دانش دارند، و اساسًا گذر فرایند توسعه ا

 کند.ا میلیدي ایفمورد توجه قراردادن آنها به هنگام طراحی و تدوین برنامۀ این بخش، نقشی ک

 کارویژه هاي حوزه ستادي -1

اهداف وظایف و تشکیالت وزارت عتف ( و «قانون  1قانون برنامه سوم، و ماده  99باتوجه به ماده 
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اسناد پشتیبان آن) کارویژة اصلی وزارت یاد شده در سه قلمرو به شرح زیر خالصه می شود. 

برنامه هاي حوزة ستادي بخش علوم، تحقیقات و  بنابراین، در برنامۀ پنجم توسعه الزم است که

 فناوري باتوجه به این سه کار ویژه طراحی و تدوین شوند. 

 ؛تدوین سیاستها، اولویتها و برنامه هاي کالن ملی و راهبردي •

 ؛ایجاد زمینه، ظرفیت سازي، حمایت و پشتیبانی •

 .نظارت و ارزشیابی •

 نوسازي رفتار سازمانی -2

ري، ات ساختاـییررات رویکـردي، [تغـییر رویـکرد فـرهنگی بـه رویکرد علمی]، تغبا تـوجه به تغـیی

چهارم  وم وساي بازتاب یافته در اسناد قانونی نظیر قانون جدید وزارت عتف، برنامه و کارویژه

ر و د اي حذف یا کاهش یابدرسد که نقش تصدي گري از وظایف برنامهتوسعه، الزم به نظر می

ورد عالی مراهبردي دولت و تأکید بر وظایف بخش عمومی در قلمرو علم و یا آموزشعوض مدیریت 

 تقویت قرار گیرد. 

 2و آزادي آکادمیک 1استقالل دانشگاهی -3

و اري از دخورداز آنجا که ادبیات مربوط به توسعه علمی، شرط کارآمدسازي نهادهاي علمی را به بر

ست به اهاي این بخش الزم زند، برنامهپیوند می» یآزادي علم«و » استقالل دانشگاهی«مفهوم

و  قویتتاي طراحی و تدوین شوند که نه تنها به این اصول خدشه وارد نیاورند که موجب گونه

 توسعۀ آنها نیز شوند.

 وانمند سازي ساختاري و سازمانی حوزه ستادي   ت -4

علوم، تحقیقات و ایف و تشکیالت وزارت توجه به اهداف و کارویژه هاي مندرج در قانون اهداف، وظ با

ساله، وزارت عتف به مثابه یکی از مهم ترین  20هاي علمی بلند پروازانۀ چشم انداز و هدف فناوري

» 3توسعۀ سازمانی« ف و وظایف سنگینی را بر دوش خواهد داشت که نیاز بهاکنشگران عرصۀ ملی، اهد

نجاندن این مفاهیم در برنامۀ پنجم این بخش به نحوي که در این سازمان را افزایش می دهد. بنابراین گ

 به توانمندسازي ساختاري و سازمانی این وزارت بیانجامد، ضروري به نظر می رسد.
                                                 

1 - Academic Autonomy 
2 - Academic Freedom 
3 - Organizational Development 
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 2و آزاد سازي  1مقررات زدایی -5

عالی موزشآتغییرات پیاپی ایجاد شده در نظام علوم، تحقیقات و فناوري که در پی گسترش نظام 

یگر، به وي دسرفته، از یک سو، و تغییرات ساختاري ایجاد شده در حوزة ستادي، از ایران انجام گ

جهانی  دیدةپهاي تغییر از درون سیستم، و تغییرات ایجاد شده درعرصه جهانی نظیر مثابه بایسته

 دانشگاهها، تجاري سازي 4المللی شدنهاي دانشگاهی، بینشدن و پیامدهاي آن به نظام

رصه و ین عاگران نوین در داري و باالخره پیدایش سپهرهاي نو و کنشهان سرمایهعالی در جآموزش

رات، نین، مقرقوا ....، به مثابه بایسته هاي تغییر از فراسیستم  جهانی، لزوم بازنگري و تغییر در

 فرایندها را گریزناپذیر ساخته است. 

 اي پیشینکردهاي گفتمانها و رویوانگهی، انباشت قوانین و مقرراتی که در طول دهه ها بر مبن

نونی و ت قانظیر رویکرد فرهنگی، تمرکزگرایی، تصدي گرایی، تدوین شده اند، موجب بروز تناقضا

ابراین، . بنمقرراتی و در نتیجه احتماالً سردر گمی تصمیم گیران و مجریان این قلمرو شده است

م ه هاي سورنامبد چشم انداز و ته در سنباتوجه به گرایشهاي توسعه اي مبتنی بر دانش، بازتاب یاف

رفتن ظر گنهارم توسعه، برنامۀ پنجم این بخش الزم است به گونه اي تدوین شود که ضمن در و چ

تادي و صۀ سمالحظات یادشده، و به کاهش رساندن مقررات دیوانساالرانۀ دست و پاگیر، چه در عر

  ظام شود.ین نزي هرچه بیشتر فرایندها در اچه در قلمرو نظام دانشگاهی، موجب روان سازي و بهسا

 ایجاد فرصتهاي برابر در دسترسی /3خصوصی سازي -6

واج خصوصی رقانون اساسی که  44در پی شکل گیري ارادة سیاسی در کشور مبنی بر پیاده سازي اصل 

 هبویژ سازي را در بخش هاي مختلف نشانه گرفته، به نظر می رسد وضعیت نظام آموزشی کشور و

ن شدن ، روشزیرسیستم آموزش عالی در این خصوص در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. بنابراین

است  الزم وضعیت این نظام در فرایند یادشده ضروري به نظر می رسد. براي روشن شدن این وضعیت

ي است زصی سایک بار براي همیشه و با اجماعی ملی به چهار پرسش زیر که بسیار فراتر از بحث خصو

 ست:پاسخ گفت و چرا که در واقع، پاسخ به آنها الزمۀ امر برنامه ریزي در این زمینه ا

 آموزش عالی براي چه؟ -1

                                                 
1 - Deregulation 
2 - Liberalization 
3 - Privatiation 
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 آموزش عالی براي که؟ -2

 چه کسی و/ یا کسانی از بروندادها و پیامدهاي آن بهره می برند؟ -3

 چه کسی و/ یا کسانی باید منابع مالی آن را تأمین کنند؟ -4

لسفۀ فاف و چهار پرسش به ظاهر ساده، در واقع عالوه بر روشن ساختن اهدپاسخ گفتن به این 

نی ع یعآموزش عالی [ و یا حتی آموزش]، جامعۀ هدف، ذینفعان و باالخره پر بحث ترین موضو

 تأمین کنندگان منابع مالی آن را مشخص تر خواهد ساخت.

باال برگزینم، الزم است که در وانگهی، هرگزینه اي را که براي پاسخ به پرسشهاي چهارگانۀ   

برگیرندة: تضمین و ارتقا کیفیت، مشارکت ذینفعان، رقابت پذیري و پاسخگویی باشد. به عالوه، 

برخورداري از اثرات بیرونی بازده هاي اجتماعی آموزش و آموزش عالی و اثرات و پیامدهاي مثبت 

ایجاد فرصتهاي برابر در « اصل زمانی امکانپذیر خواهد بود که » عدالت اجتماعی« آن نظیر 

المللی برآن تأکید اي بینبا سازوکارهاي مناسب به اجرا درآید. اصلی که به مثابه بایسته» دسترسی

 1 گیران نظام نیز قرار گرفته است.شده ومورد تأیید تصمیم

 4سپهر مجازي /3/ بین المللی شدن 2ماهیت جهانشمول علم  -7

یاسی، یی، سجهانشمول داشته و مرزهاي آن فراتر از مرزهاي جغرافیااساساً علم همواره ماهیتی 

ند یازماي جهانی دارد نعقیدتی بوده است. ازاین رو مشارکت در نظام تولید علم که گسترده

که ز آنبرخورداري از رویکردي است که محیط بین الملل را، اگرچه محیطی چالش زاست، بیش ا

هاي نهاد فرصت بپندارد. چنین رویکردي ، مستلزم شناور شدنمحیط تهدید به شمار آورد، محیط 

از  پهريتولید علم در سپهر جهانی شدة علم است، تا شاید بتوان با غوطه ور شدن در چنین س

 فرصتهاي رقابتی آن بهره گرفت.

 1لزوم برخورداري از چنین رویکردي، بویژه، در هزارة سوم که شاهد شکل گیري جوامع دانش

است، به بایسته اي  3هستیم و نیازمند برخورداري از نهادها و سازمانهاي یادگیرندة 2دانش و اقتصاد 

 بدل شده است که گریز از آن، دست کم در شرایط کنونی نظم جهانی، ناممکن جلوه می کند.

                                                 
 نک: بیانیه جهانی آموزش عالی براي سدة آیندهبراي آگاهی بیشتر  - 1

2 - Universal nature of Science  
3 - Internationalization 
4 - Cyber- space 
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یري سپهر که به شکل گ (ICT)به عالوه گسترة فراگیر سرسام آور فناوري اطالعات و ارتباطات 

هري، ین سپجامیده، مفاهیم زمان ، مکان و حتی کار را دگرگون ساخته است، ورود به چنمجازي ان

ر آن به ردن دکاگرچه با ایجاد زیر ساختهاي سخت افزاري، چندان دشوار نمی نماید، اما ایفاي نقش 

 ست. اهانی مثابه کنش گري پویا و تالش گر، سخت نیازمند پذیرش و پذیرفته شدن در محیط علمی ج

ین ار عرصۀ نظام هاي دانشگاهی نیز، پدیدة بین المللی شدن، امکان هم کنشی میان د

رکود  ز بهنهادهاي تأثیرگذار در سرنوشت بشري را افزایش داده است و انزوا در چنین محیطی ج

 مید.علمی و عقب ماندن از فرایند توسعه پایدار، به هر روایت و رویکردي، نخواهد انجا

ه راه ده شود کك دیست در برنامه پنجم، تمهیدات، سازوکارها و برنامه هایی تداربنابراین، الزم ا

 را براي ورود نهادهاي تولید علم و فناوري در جهان بازکند.

 هم کنشی بخشی و فرابخشی -8

لوم، عوزارت  براینماهیت علم به روایتی که در باال یادآور شدیم، ماهیتی است جهانشمول و فراگیر. بنا

ا بفناوري،  وعالی، تحقیقات به مثابه متولی علوم، تحقیقات و فناوري و / یا آموزش ات و فناوريتحقیق

 وهاي فرابخشی ها و حتی محیط کنشی روبروست که خواسته یا ناخواسته، ماهیتاً جنبهاهداف، کار ویژه

وان ا، به عنش دیگر نهادههاي این وزارت، حاصل کنداده. چرا که برخی از درونپوشاندگسترة زیادي را می

هاي خشر دیگر بذار بمثال، نظیر آموزش و پرورش و ... است؛ و بروندادها و گاه حتی فرایندهاي آن تأثیرگ

ي از آن ها و انتظار اثربخشی و کارآمدریزي براي نهادي با این ویژگیتولیدي و اقتصادي کشور است. برنامه

آفرینان و هاي آن در هم کنشی و هماهنگی با تمامی نقشهنیازمند، طراحی و تدوین و اجراي برنام

 ذینفعان این عرصه است.

                                                                                                                                            
1 - Knowledge Society 
2 - Knowledge Economy 
3 - Learning Organization 
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