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  درباره پنل و روش کار
مهمترین موضوعات «موضوع  باو  اعضاي پنلریاست پنل جناب آقاي دکتر جعفر توفیقی و 

الی  8ساعت  »)بخش آموزش، علم و فناوري(براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 
در این پنل  هر یک . شدبرگزار   ریزي آموزش عالی

ظام علمی و آموزش عالی کشور براي مهمترین موضوعات کانونی در آینده ن
دیدگاه هاي هر یک از ادامه در   .، بیان کردند

  

  پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی
. یکی از موضوعات خیلی مهم و اساسی است که هم اکنون مطرح و مورد توجه است

و سخنرانی ها را در  ها اندیشی موسسه از حدود دو ماه قبل این کار را شروع کرده است و بخشی از مطالعات، هم
یک فضاي ابهام قرار دارد که فرایند و ساختار 
و مدل برنامه ریزي برنامه ششم به چه صورت است، ولی با این وجود موسسه از یک یا دو ماه قبل این کار را 
شروع کرده است و همچنین از دو ماه قبل پروژه اي با ابتکار آقاي دکتر فراستخواه در موسسه تحت عنوان آینده 
موضوعات کانونی درآینده نظام علمی آموزش عالی کشور یکی از موضوعاتی 
است که به ابتکار آقاي دکتر فراستخواه مطرح شد و در دل آن طرح پیش بینی شد که چنین پنلی برگزار شود تا 
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درباره پنل و روش کار: مقدمه -1
ریاست پنل جناب آقاي دکتر جعفر توفیقی و میز آینده پژوهی با حضور 

براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور 
ریزي آموزش عالی  در محل موسسه پژوهش و برنامه 1393 شهریور 25 سه شنبه

مهمترین موضوعات کانونی در آینده نهاي خود را درباره  از اعضاي پنل دیدگاه
، بیان کردند)بخش آموزش، علم و فناوري(مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 

  :اعضاي پنل ارائه شده است

پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی موسسه و عضو هیات علمیمعاون پژوهشی  –رضا منیعی 
یکی از موضوعات خیلی مهم و اساسی است که هم اکنون مطرح و مورد توجه استموضوع تدوین برنامه ششم 

موسسه از حدود دو ماه قبل این کار را شروع کرده است و بخشی از مطالعات، هم
یک فضاي ابهام قرار دارد که فرایند و ساختار در حال حاضر وزارت علوم در . خصوص برنامه ششم آغاز کرده است

و مدل برنامه ریزي برنامه ششم به چه صورت است، ولی با این وجود موسسه از یک یا دو ماه قبل این کار را 
شروع کرده است و همچنین از دو ماه قبل پروژه اي با ابتکار آقاي دکتر فراستخواه در موسسه تحت عنوان آینده 

موضوعات کانونی درآینده نظام علمی آموزش عالی کشور یکی از موضوعاتی امروز و این بحث، پژوهی آغاز شد 
است که به ابتکار آقاي دکتر فراستخواه مطرح شد و در دل آن طرح پیش بینی شد که چنین پنلی برگزار شود تا 

  
مهمترین موضوعات  

میز آینده پژوهی با حضور پنل 
کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور 

سه شنبهروز  11
از اعضاي پنل دیدگاه

مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 
اعضاي پنل ارائه شده است

  
  

رضا منیعی  دکتر
موضوع تدوین برنامه ششم 

موسسه از حدود دو ماه قبل این کار را شروع کرده است و بخشی از مطالعات، هم
خصوص برنامه ششم آغاز کرده است

و مدل برنامه ریزي برنامه ششم به چه صورت است، ولی با این وجود موسسه از یک یا دو ماه قبل این کار را 
شروع کرده است و همچنین از دو ماه قبل پروژه اي با ابتکار آقاي دکتر فراستخواه در موسسه تحت عنوان آینده 

پژوهی آغاز شد 
است که به ابتکار آقاي دکتر فراستخواه مطرح شد و در دل آن طرح پیش بینی شد که چنین پنلی برگزار شود تا 
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با تعامالتی که موسسه . مبتوانیم این موضوعات را شناسایی کنیم و اینها را در برنامه ششم مورد مالحظه قرار دهی
دنبال چنین  همکه ایشان و خانم دکتر نورشاهی با آقاي دکتر صدیق روي این موضوع داشتند، مشخص شد 

در برنامه ششم  تا شوندبرجسته  وشناسایی 
  .و این پنل هم در واقع در این راستا است

  

  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی
مهمترین بحثی را که راجع به برنامه ششم می خواستم مطرح کنم، در گذشته چندین جلسه بین مدیران 

چند . موسسه با جناب آقاي دکتر صدیق بود که مسولیت طراحی برنامه ششم براي وزارت علوم را برعهده گرفتند
حسینی و دوستان دیگر در موسسه  جلسه برنامه هم اندیشی با آقاي دکتر انتظاري، آقاي دکتر فراستخواه، خانم

گذاشتیم، پیشنهادهاي ساختاري براي تدوین برنامه ششم در نظر گرفته شده و آغاز ارزیابی عملکرد برنامه پنجم 
در بخش هاي مختلف وزارت علوم تحت مدیریت سرکار خانم حسینی در حال انجام است که فرم هاي آن براي 

دو تا نمودار پیشنهادي براي ساختار . در این باب گزارش عملکرد می دهند
و پیشبرد این کار داشتیم که پیشنهاد اول را خود وزارت علوم و آقاي دکتر صدیق داده است و بر اساس معاونت 

دانشجویی،  هاي وزارتخانه کارگروه هایی را تعیین کرده است، کارگروه روابط بین الملل، فرهنگی و اجتماعی،
این به نظر من بیشتر یک ساختار اداري است 
تا کارگروه مشخص شده که به همراه یک 

کارگروه آموزش عالی، . دو بال موسسه می شوند
پژوهش، فناوري، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، روابط بین الملل، اقتصاد و بازار کار، حوزه وزارتی را هم اینجا 
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بتوانیم این موضوعات را شناسایی کنیم و اینها را در برنامه ششم مورد مالحظه قرار دهی
و خانم دکتر نورشاهی با آقاي دکتر صدیق روي این موضوع داشتند، مشخص شد 

شناسایی چالش هاي مهم نظام آموزش عالی از موضوعی هستند که یکسري 
و این پنل هم در واقع در این راستا است شودتوجه موضوعات کانونی 

موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالیعضو هیات علمی  – احمدرضا روشن
مهمترین بحثی را که راجع به برنامه ششم می خواستم مطرح کنم، در گذشته چندین جلسه بین مدیران 

موسسه با جناب آقاي دکتر صدیق بود که مسولیت طراحی برنامه ششم براي وزارت علوم را برعهده گرفتند
جلسه برنامه هم اندیشی با آقاي دکتر انتظاري، آقاي دکتر فراستخواه، خانم

گذاشتیم، پیشنهادهاي ساختاري براي تدوین برنامه ششم در نظر گرفته شده و آغاز ارزیابی عملکرد برنامه پنجم 
در بخش هاي مختلف وزارت علوم تحت مدیریت سرکار خانم حسینی در حال انجام است که فرم هاي آن براي 

در این باب گزارش عملکرد می دهند وزارت علوم فرستاده شده است و آنها
و پیشبرد این کار داشتیم که پیشنهاد اول را خود وزارت علوم و آقاي دکتر صدیق داده است و بر اساس معاونت 

هاي وزارتخانه کارگروه هایی را تعیین کرده است، کارگروه روابط بین الملل، فرهنگی و اجتماعی،
این به نظر من بیشتر یک ساختار اداري است . اداري و مالی، سنجش و پذیرش، آموزش عالی، آموزش و پژوهش
تا کارگروه مشخص شده که به همراه یک  10پیشنهادي که از طرف موسسه ارائه شده بود در واقع 
دو بال موسسه می شوندکمیته مطالعاتی و کمیته مشورتی که اگر موسسه دبیرخانه شود 

پژوهش، فناوري، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، روابط بین الملل، اقتصاد و بازار کار، حوزه وزارتی را هم اینجا 

  
مهمترین موضوعات  

بتوانیم این موضوعات را شناسایی کنیم و اینها را در برنامه ششم مورد مالحظه قرار دهی
و خانم دکتر نورشاهی با آقاي دکتر صدیق روي این موضوع داشتند، مشخص شد 

موضوعی هستند که یکسري 
موضوعات کانونی به این 

  
  

احمدرضا روشن
مهمترین بحثی را که راجع به برنامه ششم می خواستم مطرح کنم، در گذشته چندین جلسه بین مدیران 

موسسه با جناب آقاي دکتر صدیق بود که مسولیت طراحی برنامه ششم براي وزارت علوم را برعهده گرفتند
جلسه برنامه هم اندیشی با آقاي دکتر انتظاري، آقاي دکتر فراستخواه، خانم

گذاشتیم، پیشنهادهاي ساختاري براي تدوین برنامه ششم در نظر گرفته شده و آغاز ارزیابی عملکرد برنامه پنجم 
در بخش هاي مختلف وزارت علوم تحت مدیریت سرکار خانم حسینی در حال انجام است که فرم هاي آن براي 

وزارت علوم فرستاده شده است و آنها
و پیشبرد این کار داشتیم که پیشنهاد اول را خود وزارت علوم و آقاي دکتر صدیق داده است و بر اساس معاونت 

هاي وزارتخانه کارگروه هایی را تعیین کرده است، کارگروه روابط بین الملل، فرهنگی و اجتماعی،
اداري و مالی، سنجش و پذیرش، آموزش عالی، آموزش و پژوهش

پیشنهادي که از طرف موسسه ارائه شده بود در واقع . تا علمی
کمیته مطالعاتی و کمیته مشورتی که اگر موسسه دبیرخانه شود 

پژوهش، فناوري، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، روابط بین الملل، اقتصاد و بازار کار، حوزه وزارتی را هم اینجا 



 )بخش آموزش، علم و فناوري(کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 

ران
ی ای

عال
ش 

موز
ی آ

هش
پژو

ده 
آین

یز 
 م

اینها موضوعاتی بود که باید یک جایی راجع به آن فکر می 
  . کارگروه عمران و زیرساخت را هم ما به این کارگروه ها اضافه کردیم

  

پیشنهاد ما هم این بود که هر کارگروه داراي یک رئیس باشد و یک دبیر که ترجیحا هیات علمی موسسه باشد و 
و هم اینکه ما هنوز نمی دانیم باید منتهی هنوز ابهاماتی وجود دارد 

هنوز . راجع به بخش علوم تحقیقات و فناوري کل کشور برنامه ریزي کنیم، یا راجع به خود وزارت علوم و فناوري
مسئولیت موسسه کامال مشخص نیست که آیا مرکزیت و یا دبیرخانه اش در موسسه خواهد بود یا یک محل 
ابهام در تقسیم کار و ابهام در دوره زمانی انجام کار وجود دارد و اینکه به هر 

  .حال  ما چه فرجه ها و محدودیت هایی داریم این خالصه اي بود درباره کارهایی که تا االن انجام شده است

  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی
یکی همین سه . در آینده پژوهی در میان تقسیم بندي هاي خیلی متعددي که هست وجود دارد

یکی این است که ما انتظار تاریخ را می کشیم، یک نوع انتظار 
م انتظار می کشیم به نوعی تاریخ است، تاریخ می رود و ما هم منتظریم که این ترن تاریخ ما را کجا ببرد ما ه

                                                           
1 . approach   

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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اینها موضوعاتی بود که باید یک جایی راجع به آن فکر می ... هیات امنا، هیات ممیزه، گزینش، و
کارگروه عمران و زیرساخت را هم ما به این کارگروه ها اضافه کردیم. داشت ارگروه مشخصی می

پیشنهاد ما هم این بود که هر کارگروه داراي یک رئیس باشد و یک دبیر که ترجیحا هیات علمی موسسه باشد و 
منتهی هنوز ابهاماتی وجود دارد . دو یا سه نفر هم عضو هر کارگروه باشند

راجع به بخش علوم تحقیقات و فناوري کل کشور برنامه ریزي کنیم، یا راجع به خود وزارت علوم و فناوري
مسئولیت موسسه کامال مشخص نیست که آیا مرکزیت و یا دبیرخانه اش در موسسه خواهد بود یا یک محل 

ابهام در تقسیم کار و ابهام در دوره زمانی انجام کار وجود دارد و اینکه به هر همچنین .انجام مطالعات خواهد بود
حال  ما چه فرجه ها و محدودیت هایی داریم این خالصه اي بود درباره کارهایی که تا االن انجام شده است

موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی علمیعضو هیات  _ دکتر فراستخواه
در آینده پژوهی در میان تقسیم بندي هاي خیلی متعددي که هست وجود دارد

یکی این است که ما انتظار تاریخ را می کشیم، یک نوع انتظار . رویکردي است که معموال در ادبیات وجود دارد
تاریخ است، تاریخ می رود و ما هم منتظریم که این ترن تاریخ ما را کجا ببرد ما ه

  
مهمترین موضوعات  

هیات امنا، هیات ممیزه، گزینش، و. اضافه کردیم
ارگروه مشخصی میشد و یک ک

  
پیشنهاد ما هم این بود که هر کارگروه داراي یک رئیس باشد و یک دبیر که ترجیحا هیات علمی موسسه باشد و 

دو یا سه نفر هم عضو هر کارگروه باشند
راجع به بخش علوم تحقیقات و فناوري کل کشور برنامه ریزي کنیم، یا راجع به خود وزارت علوم و فناوري

مسئولیت موسسه کامال مشخص نیست که آیا مرکزیت و یا دبیرخانه اش در موسسه خواهد بود یا یک محل 
انجام مطالعات خواهد بود

حال  ما چه فرجه ها و محدودیت هایی داریم این خالصه اي بود درباره کارهایی که تا االن انجام شده است
  
  
  

دکتر فراستخواه
در آینده پژوهی در میان تقسیم بندي هاي خیلی متعددي که هست وجود دارد 1دیدگاه سه

رویکردي است که معموال در ادبیات وجود دارد
تاریخ است، تاریخ می رود و ما هم منتظریم که این ترن تاریخ ما را کجا ببرد ما ه
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از طرف دیگر به جاي آن که تاریخ ما را با خود ببرد، این ما هستیم که آینده را هل 

  
هاي سنتی و کارهاي استراتژیکی که صورت می گیرد، هل دادن حال است که کاریست براي خودش، 

  
شود درباره اش برنامه ریزي کرد، فکر کرد، 
تحلیل کرد، تحقیق کرد، نتیجه تحقیق نتیجه تحلیل می تواند بشود و معقولیت دارد، یک آینده معقولی که هم 
نیست و فقط مطلوب نیست، بلکه میان ممکن هاي مطلوب، معقول 

                                                           
2 - Push of Present 
3 - plausible future 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 

8 
 

از طرف دیگر به جاي آن که تاریخ ما را با خود ببرد، این ما هستیم که آینده را هل . تاریخ ما را پیاده می کند

هاي سنتی و کارهاي استراتژیکی که صورت می گیرد، هل دادن حال است که کاریست براي خودش، 
  . است 3حوش آینده معقولهمه اینها هم حول و 

شود درباره اش برنامه ریزي کرد، فکر کرد،  ما روي آینده اي صحبت می کنیم که آینده معقولی است، یعنی می
تحلیل کرد، تحقیق کرد، نتیجه تحقیق نتیجه تحلیل می تواند بشود و معقولیت دارد، یک آینده معقولی که هم 

نیست و فقط مطلوب نیست، بلکه میان ممکن هاي مطلوب، معقول فقط ممکن . مطلوب است و هم معقول است

  
مهمترین موضوعات  

تاریخ ما را پیاده می کند
  . 2دهیم می

هاي سنتی و کارهاي استراتژیکی که صورت می گیرد، هل دادن حال است که کاریست براي خودش،  برنامه ریزي
همه اینها هم حول و 

ما روي آینده اي صحبت می کنیم که آینده معقولی است، یعنی می
تحلیل کرد، تحقیق کرد، نتیجه تحقیق نتیجه تحلیل می تواند بشود و معقولیت دارد، یک آینده معقولی که هم 

مطلوب است و هم معقول است
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حال چنانچه این دو رویکرد را در نظر بگیریم، رویکرد دیگري هم هست که کشیدن آینده به طرف خود 
، خلق آینده است و جذب آینده است و کشش آینده است صرفا هل دادن حال نیست، در واقع کشف آینده 
است و کشیدن آینده است و در واقع کمندي بر آینده انداختن و کشیدن است یک رویکردي 

االن . یعنی عمق آینده را بفهمیم ،5هم در واقع بعد از این اتفاق افتاده است که آن هم تعمیق بخشیدن به آینده
دن به درك خودمان به جاي آن سه رویکرد، یک رویکرد چهارمی در بحث هاي جدید مطرح است که عمق بخشی

 full cordingکرده است  الگویی که کینگ بیلبر  ارائه

است که ایشان می گوید براي اینکه ما درکمان را از آینده عمق ببخشیم، یک چنین چارچوبی را 
مالحظه می فرمائید یک  در اسالیدها همانطور که

سطح جمعی و سطح از  قسمت باال درباره سطح فردي است، و قسمت پایین درباره سطح جمعی است و هر یک
در سطح . کند و در نتیجه یک ماتریس چهارتایی به دست می آید

درونی که مثال می رود به حوزه کارهاي روانکاوي و روانشناختی که در سطح فردي این ادراك ما از آینده التفاتی 
سطح فردي  رفتاري،است، این سطح فردي درونی است، اما سطح 

رفتار من در بیرون است، هرچند فردي است اما پس این رفتار فردي من یک التفاتها، قصدها و 
 فرهنگیهمانطور در سطح جمعی هم ایشان مطرح می کند که سطح جمعی درونی اش 

گاه اجتماعی، ناخودآسطح درونی جامعه قسمت نرم فرهنگ است که در 
که  است، بنابراین براي این اجتماعسطح 

الگویی را ارائه  ما درك خودمان را از آینده تعمیق ببخشیم، ایشان یک نویسنده و محقق امریکایی یک چنین

  
                                                           
4 - pull of the future 
5 - Deepening the future 
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حال چنانچه این دو رویکرد را در نظر بگیریم، رویکرد دیگري هم هست که کشیدن آینده به طرف خود 
، خلق آینده است و جذب آینده است و کشش آینده است صرفا هل دادن حال نیست، در واقع کشف آینده 

است و کشیدن آینده است و در واقع کمندي بر آینده انداختن و کشیدن است یک رویکردي  است، درك آینده
هم در واقع بعد از این اتفاق افتاده است که آن هم تعمیق بخشیدن به آینده

به جاي آن سه رویکرد، یک رویکرد چهارمی در بحث هاي جدید مطرح است که عمق بخشی
الگویی که کینگ بیلبر  ارائهیکی : در اینجا دو تا الگو مطرح می شود. 
است که ایشان می گوید براي اینکه ما درکمان را از آینده عمق ببخشیم، یک چنین چارچوبی را  

همانطور که. ارائه داده است که چهار ربعی است و چهارتا چارك است
قسمت باال درباره سطح فردي است، و قسمت پایین درباره سطح جمعی است و هر یک

کند و در نتیجه یک ماتریس چهارتایی به دست می آید فردي را ایشان به درونی و بیرونی تقسیم می
درونی که مثال می رود به حوزه کارهاي روانکاوي و روانشناختی که در سطح فردي این ادراك ما از آینده التفاتی 

است، این سطح فردي درونی است، اما سطح  یالملل بیناست که به آینده داریم، یعنی سطح 
رفتار من در بیرون است، هرچند فردي است اما پس این رفتار فردي من یک التفاتها، قصدها و 

همانطور در سطح جمعی هم ایشان مطرح می کند که سطح جمعی درونی اش . ادراکاتی وجود دارد
سطح درونی جامعه قسمت نرم فرهنگ است که در . است اجتماعیی اش است و سطح بیرون

سطح  ،سطح بیرونی هم در سطح سیستم ها. در فرهنگ، در معانی وجود دارد
ما درك خودمان را از آینده تعمیق ببخشیم، ایشان یک نویسنده و محقق امریکایی یک چنین

  . دادند، ولی حقیقت این است که این یک مقدار قدیمی تر است

  
مهمترین موضوعات  

حال چنانچه این دو رویکرد را در نظر بگیریم، رویکرد دیگري هم هست که کشیدن آینده به طرف خود . است
، خلق آینده است و جذب آینده است و کشش آینده است صرفا هل دادن حال نیست، در واقع کشف آینده 4است

است، درك آینده
هم در واقع بعد از این اتفاق افتاده است که آن هم تعمیق بخشیدن به آینده

به جاي آن سه رویکرد، یک رویکرد چهارمی در بحث هاي جدید مطرح است که عمق بخشی
. از آینده است
mapping   

ارائه داده است که چهار ربعی است و چهارتا چارك است
قسمت باال درباره سطح فردي است، و قسمت پایین درباره سطح جمعی است و هر یک

فردي را ایشان به درونی و بیرونی تقسیم می
درونی که مثال می رود به حوزه کارهاي روانکاوي و روانشناختی که در سطح فردي این ادراك ما از آینده التفاتی 

است که به آینده داریم، یعنی سطح 
رفتار من در بیرون است، هرچند فردي است اما پس این رفتار فردي من یک التفاتها، قصدها و . بیرونی است

ادراکاتی وجود دارد
است و سطح بیرون

در فرهنگ، در معانی وجود دارد
ما درك خودمان را از آینده تعمیق ببخشیم، ایشان یک نویسنده و محقق امریکایی یک چنین

دادند، ولی حقیقت این است که این یک مقدار قدیمی تر است
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سراغ الگوي بعدي که الگوي عنایت اهللا است می روم،الگوي سهیل 
عنایت اهللا که امروز موضوعیت دارد و چند هفته پیش هم ایران آمده بودند و در ایران هم کارگاه سه روزه اي 
یک رویکردي را ارائه دادند که در واقع همان رویکرد مشهور 
سطح تحلیل داشته باشیم؛ براي اینکه درك 
پشت هر الیه دوباره الیه عمیق تري وجود دارد 

چرخ با این اختران نغز و «تعبیر میرفندرسکی 
بینیم یک الیه هایی  وید آنچه در ظاهر می

برنامه ششم و برنامه هفتم، مثال میخواهیم چشم 
انداز آینده ایران را خوب بفهمیم و برایش فکري بکنیم و تدبیري بیندیشیم، الزمه اش این است که چهار الیه را 
من امروز تصور می کنم که این پنل آن الیه باالیی است، الیه باالیی در واقع الیه رخدادهاست، الیه 
در واقع آن چیزي است که دیده می شود امروز ما در این الیه کار می کنیم، اما الیه بعدي می رود 
مثال پدیده صندلی هاي خالی را به عنوان یک مسئله اگر بگوییم، این از نظر 
به درك خودمان از آینده درك ببخشیم، 

جهان  بعدش می فهمیم که پشت این سیستم ها و ساختارهایی بود و در سطح بعدي سراغ سطح زیرین تر یعنی
می رود، یعنی جهان بینی ها، گفتمان ها می شود حاال خود این سیستم ها و ساختارهاي ما از کجا آمده 
رشها و گفتمان هایی ناشی شده اند، بعد از این سطح خیلی زیرین از نظر عنایت 
اهللا سطح اسطوره هاست، استعاره هاي ملی که داشتیم، فرهنگ ایرانی و اسالمی، چیزهایی که داریم مثال علم 

این چشم انداز اسطوره مثال علم در ثریا باشد ایرانی ها می رسند، 
سطح را با مثالی از آموزش عالی  4اینجا من 

ها، امور نوپدید ، روندها و مسئله هاست، که امروز ما روي اینها متمرکز می شویم مثال 
مثال صندلی هاي خالی به مثابه . هم در سطح اول است

سال گذشته  30شود، حاال بذرهاي این صندلی هاي خالی کجاست؟ بذرهایش حداقل در 
 مسئلهشد و بعد از آن تبدیل به   روندسال گذشته اول بذر بود بعد تبدیل به  

بودند یک مسئله ها و موضوع هایی بودند تازه به ما 
گوید اینها همه در سطح  عنایت اهللا می. 

                                                           
6 . world view 
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سراغ الگوي بعدي که الگوي عنایت اهللا است می روم،الگوي سهیل  ،بنابراین من براي چارچوب امروزي بحث
عنایت اهللا که امروز موضوعیت دارد و چند هفته پیش هم ایران آمده بودند و در ایران هم کارگاه سه روزه اي 

یک رویکردي را ارائه دادند که در واقع همان رویکرد مشهور  تعمیق آیندهایشان در . درباره آینده پژوهی داشتند
سطح تحلیل داشته باشیم؛ براي اینکه درك  4ایشان می گوید ما باید  .است یعنی تحلیل علی الیه به الیه
پشت هر الیه دوباره الیه عمیق تري وجود دارد . سطح را تحلیل بکنیم 4خودمان را از آینده عمق ببخشیم، باید 

تعبیر میرفندرسکی از الیه هاي سطحی شروع می کند و به الیه هاي عمیق می رود به 
وید آنچه در ظاهر میگ عنایت می. »یصورتی در زیر دارد آنچه در باالستخوش زیباستی،  

برنامه ششم و برنامه هفتم، مثال میخواهیم چشم هم در زیر دارد ما براي اینکه درك خودمان را از آینده براي 
انداز آینده ایران را خوب بفهمیم و برایش فکري بکنیم و تدبیري بیندیشیم، الزمه اش این است که چهار الیه را 
من امروز تصور می کنم که این پنل آن الیه باالیی است، الیه باالیی در واقع الیه رخدادهاست، الیه 

در واقع آن چیزي است که دیده می شود امروز ما در این الیه کار می کنیم، اما الیه بعدي می رود . 
مثال پدیده صندلی هاي خالی را به عنوان یک مسئله اگر بگوییم، این از نظر . به سمت سیستم ها و ساختارها

به درك خودمان از آینده درك ببخشیم، عنایت اهللا یک سطح اول است که ما شروع به تحلیل این میکنیم تا 
بعدش می فهمیم که پشت این سیستم ها و ساختارهایی بود و در سطح بعدي سراغ سطح زیرین تر یعنی

می رود، یعنی جهان بینی ها، گفتمان ها می شود حاال خود این سیستم ها و ساختارهاي ما از کجا آمده 
رشها و گفتمان هایی ناشی شده اند، بعد از این سطح خیلی زیرین از نظر عنایت است از یک جهان بینی ها، نگ

اهللا سطح اسطوره هاست، استعاره هاي ملی که داشتیم، فرهنگ ایرانی و اسالمی، چیزهایی که داریم مثال علم 
مثال علم در ثریا باشد ایرانی ها می رسند، .. بهتر است یا ثروت، میگوید آینده ما را اینها

اینجا من . اش آنجاست؛ مثال می گوید اینها را باید کار کنیم و تحلیل کنیم
ها، امور نوپدید ، روندها و مسئله هاست، که امروز ما روي اینها متمرکز می شویم مثال  eventسطح اول 

هم در سطح اول است ها مسایلت همه هاي ما هم در سطح اول اس
شود، حاال بذرهاي این صندلی هاي خالی کجاست؟ بذرهایش حداقل در  یک مسئله مطرح می

سال گذشته اول بذر بود بعد تبدیل به   30مثال مشکالت ما در 
بودند یک مسئله ها و موضوع هایی بودند تازه به ما  نوظهوریعنی بذرهاي سی سال گذشته که آن موقع 

. شدند مسئلهشدند و در نهایت  روندعارض شده بودند و بعد تبدیل به 
  . ما نباید از سه سطح بعدي غافل بمانیم

  
مهمترین موضوعات  

بنابراین من براي چارچوب امروزي بحث
عنایت اهللا که امروز موضوعیت دارد و چند هفته پیش هم ایران آمده بودند و در ایران هم کارگاه سه روزه اي 

درباره آینده پژوهی داشتند
CLA است یعنی تحلیل علی الیه به الیه

خودمان را از آینده عمق ببخشیم، باید 
از الیه هاي سطحی شروع می کند و به الیه هاي عمیق می رود به 

خوش زیباستی،  
هم در زیر دارد ما براي اینکه درك خودمان را از آینده براي 

انداز آینده ایران را خوب بفهمیم و برایش فکري بکنیم و تدبیري بیندیشیم، الزمه اش این است که چهار الیه را 
من امروز تصور می کنم که این پنل آن الیه باالیی است، الیه باالیی در واقع الیه رخدادهاست، الیه . تحلیل کنیم

. ه هاستمسئل
به سمت سیستم ها و ساختارها

عنایت اهللا یک سطح اول است که ما شروع به تحلیل این میکنیم تا 
بعدش می فهمیم که پشت این سیستم ها و ساختارهایی بود و در سطح بعدي سراغ سطح زیرین تر یعنی

می رود، یعنی جهان بینی ها، گفتمان ها می شود حاال خود این سیستم ها و ساختارهاي ما از کجا آمده  6ها بینی
است از یک جهان بینی ها، نگ

اهللا سطح اسطوره هاست، استعاره هاي ملی که داشتیم، فرهنگ ایرانی و اسالمی، چیزهایی که داریم مثال علم 
بهتر است یا ثروت، میگوید آینده ما را اینها

اش آنجاست؛ مثال می گوید اینها را باید کار کنیم و تحلیل کنیم
سطح اول . آوردم

solutionهاي ما هم در سطح اول اس
یک مسئله مطرح می

مثال مشکالت ما در . است
یعنی بذرهاي سی سال گذشته که آن موقع  .گردید

عارض شده بودند و بعد تبدیل به 
ما نباید از سه سطح بعدي غافل بمانیم. اول است
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در ایران یک . مثال بذر صندلی هاي خالی به مثابه یک مساله جز امور نوپدید دوره کمالگرایی جامعه ایران بود

کمالگرایی بود که از آن کمالگرایی این نتیجه حاصل می شود که باید گذاشت همه درس بخوانند، آن مردم 
ردم درس بخوانند، یک نوع از آن روندها 
پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی است، این نتیجه آن کمالگرایی و مردم گرایی است که در انقالب بود که شکل 

توانستند درس بخوانند، اما  نبود، یعنی یک بوروکراسی بود و همه نمی
این االن براي ما یک رخداد است، اما در 

بعدش رشد کمی به عنوان یک . سی سال گذشته این یک امر نو پدید بود که پشتش یک معنا و استعاره اي بود
بت نام در درصد ث 15، 1390روند شروع می شود و این رشد کمی به این منجر می شود به اینکه ما در سال 

اینکه موسسات آموزش . درصد است 12
رسد و  برایشان ساختمان درست کردند یا  اجاره 
، حاال سیستم ها و ساختارها، حاال این صندلی هاي 
است، یعنی سیستم تمرکز سیاست آموزش عالی، 
که آن هم پشتش نگرشها و جهان بینی هاست، 

مثال علم همچون فضیلت، . است.. بعدش استعاره ها، تمثیل ها، نمادها، معانی و 
چون ما علم را یک فضیلت می دانیم، از انشاء هاي دبستانی علم بهتر است یا ثروت شروع کردیم، پس بهتر است 

یعتا یک مسئله علم به عنوان یک فضیلت بهتر است که تعمیم داده شود تا همه یاد بگیرند، وقتی این هست طب
می خواهیم ببینیم چه رخدادهایی داریم، چه رویدادهاي مهمی 
داریم، چه موضوعات کانونی داریم که آینده ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد که آینده علمی ما تحت تاثیر این 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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مثال بذر صندلی هاي خالی به مثابه یک مساله جز امور نوپدید دوره کمالگرایی جامعه ایران بود
کمالگرایی بود که از آن کمالگرایی این نتیجه حاصل می شود که باید گذاشت همه درس بخوانند، آن مردم 

ردم درس بخوانند، یک نوع از آن روندها گرایی می گوید که دانشگاه را توسعه و گسترش دهید و بگذارید که م
پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی است، این نتیجه آن کمالگرایی و مردم گرایی است که در انقالب بود که شکل 

نبود، یعنی یک بوروکراسی بود و همه نمی 50گیرد، ولی این مردمگرایی در دهه 
این االن براي ما یک رخداد است، اما در . د که بیایند پاسخگوي تقاضاي مردم باشندبعد تبدیل به یک روند ش

سی سال گذشته این یک امر نو پدید بود که پشتش یک معنا و استعاره اي بود
روند شروع می شود و این رشد کمی به این منجر می شود به اینکه ما در سال 

12،  1392موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بود، در حالی که در سال 
رسد و  برایشان ساختمان درست کردند یا  اجاره  درصد می 12درصد ثبت نام به  15عالی غیرانتفاعی یکباره از 

، حاال سیستم ها و ساختارها، حاال این صندلی هاي این در واقع تبدیل به یک مساله و رخداد می شود
است، یعنی سیستم تمرکز سیاست آموزش عالی، .. خالی، سیستم هاي پشتش تقاضاي اجتماعی، رشد کمی و 
که آن هم پشتش نگرشها و جهان بینی هاست، ....سیستم تقاضاي اجتماعی مهم بودن، سیستم رشد کمی و 

بعدش استعاره ها، تمثیل ها، نمادها، معانی و  و.. مردم گرایی و کمال گرایی و
چون ما علم را یک فضیلت می دانیم، از انشاء هاي دبستانی علم بهتر است یا ثروت شروع کردیم، پس بهتر است 

علم به عنوان یک فضیلت بهتر است که تعمیم داده شود تا همه یاد بگیرند، وقتی این هست طب
می خواهیم ببینیم چه رخدادهایی داریم، چه رویدادهاي مهمی . االن تمرکز روي سطح اول است. 

داریم، چه موضوعات کانونی داریم که آینده ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد که آینده علمی ما تحت تاثیر این 

  
مهمترین موضوعات  

مثال بذر صندلی هاي خالی به مثابه یک مساله جز امور نوپدید دوره کمالگرایی جامعه ایران بود
کمالگرایی بود که از آن کمالگرایی این نتیجه حاصل می شود که باید گذاشت همه درس بخوانند، آن مردم 

گرایی می گوید که دانشگاه را توسعه و گسترش دهید و بگذارید که م
پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی است، این نتیجه آن کمالگرایی و مردم گرایی است که در انقالب بود که شکل 

گیرد، ولی این مردمگرایی در دهه  می
بعد تبدیل به یک روند ش

سی سال گذشته این یک امر نو پدید بود که پشتش یک معنا و استعاره اي بود
روند شروع می شود و این رشد کمی به این منجر می شود به اینکه ما در سال 

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بود، در حالی که در سال 
عالی غیرانتفاعی یکباره از 

این در واقع تبدیل به یک مساله و رخداد می شود.. کردند و 
خالی، سیستم هاي پشتش تقاضاي اجتماعی، رشد کمی و 
سیستم تقاضاي اجتماعی مهم بودن، سیستم رشد کمی و 

مردم گرایی و کمال گرایی و
چون ما علم را یک فضیلت می دانیم، از انشاء هاي دبستانی علم بهتر است یا ثروت شروع کردیم، پس بهتر است 

علم به عنوان یک فضیلت بهتر است که تعمیم داده شود تا همه یاد بگیرند، وقتی این هست طب
. هایی هم دارد

داریم، چه موضوعات کانونی داریم که آینده ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد که آینده علمی ما تحت تاثیر این 
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شد کمی تولید مقاالت؛ آیا این هرم بحرانی که در رشد کمی 
مقاالت شاهد هستیم، در واقع  رتبه فالن منطقه یا رتبه فالن دنیا االن شدیم ، آیا این نتیجه اش این خواهد شد 
 که بحث تاثیر اجتماعی دانش مطرح خواهد شد؟ که ما رشد مقاالت داشتیم،آیا این مقاالت در رفاه اجتماعی در

کیفیت زندگی تاثیر دارد؟ آیا پاسخگویی اجتماعی براي نظام علمی الزم است؟ آیا ما علم و فناوري تولید کنیم یا 
  .باید علم و فناوري و ثروت تولید کنیم؟ و بحث هاي دیگر که می تواند موضوع بحث عزیزان شود

  
داریم درباره برنامه ششم صحبت می کنیم، طبیعتا شاید با حضور در برنامه ششم میخواهیم ببینیم چه 
رویکردي را می خواهیم انتخاب کنیم، یک رویکرد می تواند این باشد که ما االن مثال در یک چنین پنلی بیایم 

یعنی بیاییم ... پژوهش و فناوري  اساسی ترین چالش هاي نظام علم را بررسی کنیم شامل، نظام آموزش عالی،
اساسی ترین و تاثیرگذارترین چالش هایی که در حال حاضر سیستم با آن مواجه است، با این پنل ها و 
مثال همین صندلی هاي خالی یکی از چالش هاي اساسی روي میز نظام 

  ... صاء کنیم و بعد بیاییم در برنامه ششم در قالب اجراي چند پروژه 
بهتر است در برنامه ششم گزاره هایی که می آوریم صورت پروژه اي به خودش بگیرد؛ به این معنا که وزارت علوم 

اي قبلی معضل اساسی، چون سبک برنامه ه
گزاره هاي از هم گسیخته و رهاست، یعنی مثال شما در قالب پروژه تعریف نمیکنید، همین االن اگر قرار است 
خانم حسینی برنامه پنجم را ارزیابی کنند، پیشاپیش خواهم گفت که می بینید به خیلی چیزها اصال توجهی 
یعنی اینکه وقتی شما می گویید من اگر می 
خواهم بحث صندلی هاي خالی را انجام دهم حتما باید یک پروژه شود نه اینکه فقط روي میز جلسات قرار بگیرد 
و یک روز راجع به آن حرف زده شود و یک روز هم حرفی زده نشود، می خواهم بگویم این تجربه من از برنامه 
رنامه چهارم می گوییم توسعه شرکت هاي دانش بنیان، نحوه اجرایش باید به یک پروژه 

وقتی در قالب پروژه بیاید آنوقت . پروژه اجرا خواهم کرد
در قالب یک پروژه بیان بحث آینده نگري معنا پیدا خواهد کرد، یعنی می خواهم بگویم وقتی شما حرفهایتان را 

می کنید، یک مجري پیدا می کند، منابع پیدا می کند، تعهد ایجاد می شود ، برون داد آن روشن است، ورودي 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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شد کمی تولید مقاالت؛ آیا این هرم بحرانی که در رشد کمی مثال روند ر. موضوعات کانونی قرار خواهد گرفت
مقاالت شاهد هستیم، در واقع  رتبه فالن منطقه یا رتبه فالن دنیا االن شدیم ، آیا این نتیجه اش این خواهد شد 
که بحث تاثیر اجتماعی دانش مطرح خواهد شد؟ که ما رشد مقاالت داشتیم،آیا این مقاالت در رفاه اجتماعی در

کیفیت زندگی تاثیر دارد؟ آیا پاسخگویی اجتماعی براي نظام علمی الزم است؟ آیا ما علم و فناوري تولید کنیم یا 
باید علم و فناوري و ثروت تولید کنیم؟ و بحث هاي دیگر که می تواند موضوع بحث عزیزان شود

  استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پنل  _توفیقی 
داریم درباره برنامه ششم صحبت می کنیم، طبیعتا شاید با حضور در برنامه ششم میخواهیم ببینیم چه 
رویکردي را می خواهیم انتخاب کنیم، یک رویکرد می تواند این باشد که ما االن مثال در یک چنین پنلی بیایم 

اساسی ترین چالش هاي نظام علم را بررسی کنیم شامل، نظام آموزش عالی،
اساسی ترین و تاثیرگذارترین چالش هایی که در حال حاضر سیستم با آن مواجه است، با این پنل ها و 

مثال همین صندلی هاي خالی یکی از چالش هاي اساسی روي میز نظام . روي میز قرار دهیم... نظرسنجی ها و 
صاء کنیم و بعد بیاییم در برنامه ششم در قالب اجراي چند پروژه آموزش عالی کشور است، این چالشها را اح

بهتر است در برنامه ششم گزاره هایی که می آوریم صورت پروژه اي به خودش بگیرد؛ به این معنا که وزارت علوم 
معضل اساسی، چون سبک برنامه ه 5پروژه انجام خواهم داد، براي حل  5سال آینده  5بگوید که من در 

گزاره هاي از هم گسیخته و رهاست، یعنی مثال شما در قالب پروژه تعریف نمیکنید، همین االن اگر قرار است 
خانم حسینی برنامه پنجم را ارزیابی کنند، پیشاپیش خواهم گفت که می بینید به خیلی چیزها اصال توجهی 

یعنی اینکه وقتی شما می گویید من اگر می  توجه پروژه اي. نشده است یا توجه پروژه اي به آن نشده است
خواهم بحث صندلی هاي خالی را انجام دهم حتما باید یک پروژه شود نه اینکه فقط روي میز جلسات قرار بگیرد 
و یک روز راجع به آن حرف زده شود و یک روز هم حرفی زده نشود، می خواهم بگویم این تجربه من از برنامه 

رنامه چهارم می گوییم توسعه شرکت هاي دانش بنیان، نحوه اجرایش باید به یک پروژه هاست؛ مثال وقتی در ب
پروژه اجرا خواهم کرد 4تبدیل شود و وزارت علوم بگوید من در برنامه ششم 

بحث آینده نگري معنا پیدا خواهد کرد، یعنی می خواهم بگویم وقتی شما حرفهایتان را 
می کنید، یک مجري پیدا می کند، منابع پیدا می کند، تعهد ایجاد می شود ، برون داد آن روشن است، ورودي 

  .کنید هایش مشخص است، همینجوري پراکنده صحبت نمی

  
مهمترین موضوعات  

موضوعات کانونی قرار خواهد گرفت
مقاالت شاهد هستیم، در واقع  رتبه فالن منطقه یا رتبه فالن دنیا االن شدیم ، آیا این نتیجه اش این خواهد شد 
که بحث تاثیر اجتماعی دانش مطرح خواهد شد؟ که ما رشد مقاالت داشتیم،آیا این مقاالت در رفاه اجتماعی در

کیفیت زندگی تاثیر دارد؟ آیا پاسخگویی اجتماعی براي نظام علمی الزم است؟ آیا ما علم و فناوري تولید کنیم یا 
باید علم و فناوري و ثروت تولید کنیم؟ و بحث هاي دیگر که می تواند موضوع بحث عزیزان شود

  
توفیقی  دکتر جعفر

داریم درباره برنامه ششم صحبت می کنیم، طبیعتا شاید با حضور در برنامه ششم میخواهیم ببینیم چه االن ما 
رویکردي را می خواهیم انتخاب کنیم، یک رویکرد می تواند این باشد که ما االن مثال در یک چنین پنلی بیایم 

اساسی ترین چالش هاي نظام علم را بررسی کنیم شامل، نظام آموزش عالی،
اساسی ترین و تاثیرگذارترین چالش هایی که در حال حاضر سیستم با آن مواجه است، با این پنل ها و 

نظرسنجی ها و 
آموزش عالی کشور است، این چالشها را اح

بهتر است در برنامه ششم گزاره هایی که می آوریم صورت پروژه اي به خودش بگیرد؛ به این معنا که وزارت علوم 
بگوید که من در 

گزاره هاي از هم گسیخته و رهاست، یعنی مثال شما در قالب پروژه تعریف نمیکنید، همین االن اگر قرار است 
خانم حسینی برنامه پنجم را ارزیابی کنند، پیشاپیش خواهم گفت که می بینید به خیلی چیزها اصال توجهی 

نشده است یا توجه پروژه اي به آن نشده است
خواهم بحث صندلی هاي خالی را انجام دهم حتما باید یک پروژه شود نه اینکه فقط روي میز جلسات قرار بگیرد 
و یک روز راجع به آن حرف زده شود و یک روز هم حرفی زده نشود، می خواهم بگویم این تجربه من از برنامه 

هاست؛ مثال وقتی در ب
تبدیل شود و وزارت علوم بگوید من در برنامه ششم 

بحث آینده نگري معنا پیدا خواهد کرد، یعنی می خواهم بگویم وقتی شما حرفهایتان را 
می کنید، یک مجري پیدا می کند، منابع پیدا می کند، تعهد ایجاد می شود ، برون داد آن روشن است، ورودي 

هایش مشخص است، همینجوري پراکنده صحبت نمی
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دقیقه از زبان خودش  5دقیقه یا  10یک رویکرد این است که این جلسه را به این اختصاص دهیم که هر کس 
بگوید از دید من اساسی ترین چالش هاي این نظام چیست و بعد بیاییم در برنامه ششم جاي پایی ایجاد کنیم 

مثال در . این یک رویکرد است.بدهیم یعنی براي حلش برنامه
برنامه چهارم یکی از مواد این است که وزارت علوم موظف است که در سال اول برنامه جامع توسعه فناوري را 
ببینید راه حلی نمیدهد ولی جاي پایی می گذارد، یعنی در آن موقع چالش این بود که کشور براي توسعه 
جاي پایی گذاشته در برنامه ششم که وزارت علوم موظف است در شش ماه اول برنامه 
رویکرد دیگر این است که به آن سمت که آقاي 

ي براي راه حل دکتر فراستخواه اشاره کردند و من استنباط کردم این است که  شما بیایید برنامه ششم را بستر
ها قرار دهید؛ یعنی اینکه براي مقابله با پدیده صندلی هاي خالی چه راه حل هایی دارید و اینها را در برنامه 

در اینجا آن راه حل نبود . قانون برنامه دوم که منجر شد به طرح نیازسنجی شد، بود
که دولت موظف است طرح نیازسنجی را براي ده سال آینده انجام 
دهد این ناشی از چه چالشی بود؟ یک چالش آن موقع مطرح بود که کشور نمی داند براي چه کسی دارد نیرو 
 تربیت می کند، این راه حل نبود، راه حل ها بعدا کجا درآمد؟ یعنی آن برنامه به وزارت علوم اجازه داد یک پروژه

بعد راه ...میلیون تومان منابع تعریف کند، بعد داخلش نیازسنجی کند، آینده نگري کند، پنل بگذارد و
آیا ما میخواهیم براي برنامه ششم چالش ها را احصاء کنیم، بعد راه حل ها را تدوین کنیم و 
، مثال یکی از راه حل هاي صندلی هاي خالی می تواند این 
درصد موسسات غیرانتفاعی باید با هم ادغام شوند، ما میتوانیم این چالش را روي میز بگذاریم و چند 

این دو رویکرد . جلسه راجع به آن صحبت کنیم و راه حل هایش را پیدا کنیم و ببریم در قانون برنامه ششم
یک بحث هم در رابطه با آینده پژوهی، به نظر من ما یک مشکلی که در 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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یک رویکرد این است که این جلسه را به این اختصاص دهیم که هر کس 
بگوید از دید من اساسی ترین چالش هاي این نظام چیست و بعد بیاییم در برنامه ششم جاي پایی ایجاد کنیم 

یعنی براي حلش برنامه. که این چالش ها را در سال اول برنامه حل کنیم
برنامه چهارم یکی از مواد این است که وزارت علوم موظف است که در سال اول برنامه جامع توسعه فناوري را 
ببینید راه حلی نمیدهد ولی جاي پایی می گذارد، یعنی در آن موقع چالش این بود که کشور براي توسعه 

جاي پایی گذاشته در برنامه ششم که وزارت علوم موظف است در شش ماه اول برنامه تکنولوژي برنامه ندارد یک 
رویکرد دیگر این است که به آن سمت که آقاي . برنامه جامع توسعه تکنولوژي را بدهد، این یک رویکرد است

دکتر فراستخواه اشاره کردند و من استنباط کردم این است که  شما بیایید برنامه ششم را بستر
ها قرار دهید؛ یعنی اینکه براي مقابله با پدیده صندلی هاي خالی چه راه حل هایی دارید و اینها را در برنامه 

قانون برنامه دوم که منجر شد به طرح نیازسنجی شد، بود 36مثل ماده 
که دولت موظف است طرح نیازسنجی را براي ده سال آینده انجام  در قانون برنامه دوم آمد. پروژه تعریف شد

دهد این ناشی از چه چالشی بود؟ یک چالش آن موقع مطرح بود که کشور نمی داند براي چه کسی دارد نیرو 
تربیت می کند، این راه حل نبود، راه حل ها بعدا کجا درآمد؟ یعنی آن برنامه به وزارت علوم اجازه داد یک پروژه

میلیون تومان منابع تعریف کند، بعد داخلش نیازسنجی کند، آینده نگري کند، پنل بگذارد و
آیا ما میخواهیم براي برنامه ششم چالش ها را احصاء کنیم، بعد راه حل ها را تدوین کنیم و .حل ها استخراج شود

، مثال یکی از راه حل هاي صندلی هاي خالی می تواند این  در بیاوریم، بعد راه حل ها را در برنامه ششم ببریم
درصد موسسات غیرانتفاعی باید با هم ادغام شوند، ما میتوانیم این چالش را روي میز بگذاریم و چند 

جلسه راجع به آن صحبت کنیم و راه حل هایش را پیدا کنیم و ببریم در قانون برنامه ششم
یک بحث هم در رابطه با آینده پژوهی، به نظر من ما یک مشکلی که در . ن ا ست دو روش پنلی داشته باشد

  
مهمترین موضوعات  

  
یک رویکرد این است که این جلسه را به این اختصاص دهیم که هر کس 

بگوید از دید من اساسی ترین چالش هاي این نظام چیست و بعد بیاییم در برنامه ششم جاي پایی ایجاد کنیم 
که این چالش ها را در سال اول برنامه حل کنیم

برنامه چهارم یکی از مواد این است که وزارت علوم موظف است که در سال اول برنامه جامع توسعه فناوري را 
ببینید راه حلی نمیدهد ولی جاي پایی می گذارد، یعنی در آن موقع چالش این بود که کشور براي توسعه . بدهد

تکنولوژي برنامه ندارد یک 
برنامه جامع توسعه تکنولوژي را بدهد، این یک رویکرد است

دکتر فراستخواه اشاره کردند و من استنباط کردم این است که  شما بیایید برنامه ششم را بستر
ها قرار دهید؛ یعنی اینکه براي مقابله با پدیده صندلی هاي خالی چه راه حل هایی دارید و اینها را در برنامه 

مثل ماده . ششم ببرید
پروژه تعریف شد

دهد این ناشی از چه چالشی بود؟ یک چالش آن موقع مطرح بود که کشور نمی داند براي چه کسی دارد نیرو 
تربیت می کند، این راه حل نبود، راه حل ها بعدا کجا درآمد؟ یعنی آن برنامه به وزارت علوم اجازه داد یک پروژه

میلیون تومان منابع تعریف کند، بعد داخلش نیازسنجی کند، آینده نگري کند، پنل بگذارد و nاي را با 
حل ها استخراج شود

در بیاوریم، بعد راه حل ها را در برنامه ششم ببریم
درصد موسسات غیرانتفاعی باید با هم ادغام شوند، ما میتوانیم این چالش را روي میز بگذاریم و چند  50باشد که 

جلسه راجع به آن صحبت کنیم و راه حل هایش را پیدا کنیم و ببریم در قانون برنامه ششم
ن ا ست دو روش پنلی داشته باشدممک
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رابطه با آینده پژوهی داریم این است که ما زمانی می آییم در رابطه با آینده پژوهی صحبت می کنیم که مسئله 
یک یا دوسال دیگر می دهد، یعنی یک این آینده پژوهی و کاري که شما کردید جوابش را 

ساختاري به اسم آینده پژوهی مستقر کردید، این را به یک فرهنگ و سنتی تبدیل کردید نهادینه کردید که این 
االن خیلی سخت است که مثال ما در آستانه برنامه ششم هستیم بعد براي 
بخواهم ذهنم را فعال کنم و بروم در فضاي آینده، 

سال با این مسئله خو گرفته است  5چون این خودش هم یک تکنیک و علم و روش می خواهد ولی کسی که 
 یکی از مولفه هاي برنامه ریزي آینده پژوهی است ولی ما چون کارهایمان منفصل

من به این ... علیرغم همه اینها ما هر چه در توان داریم عرضه می کنیم حاال چه در رابطه با آینده پژوهی 
  .خیلی خوش بینم به اینکه این بساطی که پهن کردید به مرور نتیجه خواهد داد 

ویکردها نقطه شروعش من فکر میکنم براي اینکه از بحث نتیجه کاربردي بگیریم در رابطه با هر یک از این ر
 10تا  5چالش ها می باشد، یعنی در هر حال پیشنهاد اجرایی ام این است که هر یک از عزیزان در یک زمان 

دقیقه اي از دید خودشان بگویند که اساسی ترین چالش ها چیست و خودمان را هم محدود به برنامه ششم هم 
این یکی از نقطه ضعف . برنامه شود و بعضی هم الزم نیست

حاال در این جلسه وارد این نمی . هاي ما در برنامه ریزي بود که فکر می کردیم همه چیز باید وارد برنامه شود
من فکر میکنم هر کدام از این دو برنامه و رویکردهایی که من 
رح کردم بخواهیم جلو ببریم باید به احصاء چالش ها بپردازیم، حاال چه با دید آینده نگري و چه با دید 

حاال این مباحثی که آقاي دکتر فراستخواه از زبان عنایت اهللا گفتند واقعیتش این است که تا جایی که من 
بود؛ مثال در بحث آموزش عالی براي همه همیشه این بحث بود که خاستگاه این 
شعار کجاست، بعد ما بر میگشتیم به احادیث حضرت رسول و ائمه شروع می کردیم که آنها راجع به علم چه 

که  گفتند، بعد میرسیدیم به صحبت هاي حضرت امام و آن اسطوره هایی که شما گفتید، من صحبتهاي ایشان را
مرور میکردم یکی از جمالتشان این بود که می گفتند عالم باید دو دسته باشند یا معلم یا دانشجو، یک تعبیري 

بنابراین کامال درست است . هست جامعه یادگیرنده، ما از این استفاده می کردیم که بله آموزش عالی براي همه
ود که این تصمیم  از چه پارادایمی دارد می آید از چه 
نظام ارزشی و اعتقادي دارد می آید، مثال بیانیه حقوق بشر، ما آنجا هم میرفتیم تا ببینیم دنیا چه دارد می گوید، 
 حقوق بشر چه دارد می گوید، اسالم چه می گوید، رهبران نظام چه دارند می گویند، مثال فرمایشات مقام معظم

رهبري در شرکتهاي دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان خیلی دارد مورد استناد قرار میگیرد، در همین بحث 
اقتصاد مقاومتی هم همینطور بنابراین کامال درست است هر تصمیم باید در عمق برود و جایگاه خودش را در 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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رابطه با آینده پژوهی داریم این است که ما زمانی می آییم در رابطه با آینده پژوهی صحبت می کنیم که مسئله 
این آینده پژوهی و کاري که شما کردید جوابش را . روي میزمان است

ساختاري به اسم آینده پژوهی مستقر کردید، این را به یک فرهنگ و سنتی تبدیل کردید نهادینه کردید که این 
االن خیلی سخت است که مثال ما در آستانه برنامه ششم هستیم بعد براي . نتیجه اش را دو سال دیگر خواهد داد

بخواهم ذهنم را فعال کنم و بروم در فضاي آینده،  presentationت که با یک یکی مثل بنده خیلی سخت اس
چون این خودش هم یک تکنیک و علم و روش می خواهد ولی کسی که 

یکی از مولفه هاي برنامه ریزي آینده پژوهی است ولی ما چون کارهایمان منفصل. راحت می تواند کنار بیاید
علیرغم همه اینها ما هر چه در توان داریم عرضه می کنیم حاال چه در رابطه با آینده پژوهی 

خیلی خوش بینم به اینکه این بساطی که پهن کردید به مرور نتیجه خواهد داد 
من فکر میکنم براي اینکه از بحث نتیجه کاربردي بگیریم در رابطه با هر یک از این ر

چالش ها می باشد، یعنی در هر حال پیشنهاد اجرایی ام این است که هر یک از عزیزان در یک زمان 
دقیقه اي از دید خودشان بگویند که اساسی ترین چالش ها چیست و خودمان را هم محدود به برنامه ششم هم 

برنامه شود و بعضی هم الزم نیست نکنیم، چون بعضی از این چالشها الزم است که وارد
هاي ما در برنامه ریزي بود که فکر می کردیم همه چیز باید وارد برنامه شود

من فکر میکنم هر کدام از این دو برنامه و رویکردهایی که من . شویم که ساختار تدوین برنامه چه باید باشد
رح کردم بخواهیم جلو ببریم باید به احصاء چالش ها بپردازیم، حاال چه با دید آینده نگري و چه با دید 

  .هایی که روي میز وزارت علوم است
حاال این مباحثی که آقاي دکتر فراستخواه از زبان عنایت اهللا گفتند واقعیتش این است که تا جایی که من 

بود؛ مثال در بحث آموزش عالی براي همه همیشه این بحث بود که خاستگاه این خاطرم هست در بحث ها جاري 
شعار کجاست، بعد ما بر میگشتیم به احادیث حضرت رسول و ائمه شروع می کردیم که آنها راجع به علم چه 

گفتند، بعد میرسیدیم به صحبت هاي حضرت امام و آن اسطوره هایی که شما گفتید، من صحبتهاي ایشان را
مرور میکردم یکی از جمالتشان این بود که می گفتند عالم باید دو دسته باشند یا معلم یا دانشجو، یک تعبیري 

هست جامعه یادگیرنده، ما از این استفاده می کردیم که بله آموزش عالی براي همه
ود که این تصمیم  از چه پارادایمی دارد می آید از چه که هر تصمیمی که می خواهد امروز بیاید باید تا عمق بر

نظام ارزشی و اعتقادي دارد می آید، مثال بیانیه حقوق بشر، ما آنجا هم میرفتیم تا ببینیم دنیا چه دارد می گوید، 
حقوق بشر چه دارد می گوید، اسالم چه می گوید، رهبران نظام چه دارند می گویند، مثال فرمایشات مقام معظم

رهبري در شرکتهاي دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان خیلی دارد مورد استناد قرار میگیرد، در همین بحث 
اقتصاد مقاومتی هم همینطور بنابراین کامال درست است هر تصمیم باید در عمق برود و جایگاه خودش را در 

  .نظام ارزشی و اعتقادي و باورها و نگرش ها نشان بدهد

  
مهمترین موضوعات  

رابطه با آینده پژوهی داریم این است که ما زمانی می آییم در رابطه با آینده پژوهی صحبت می کنیم که مسئله 
روي میزمان است

ساختاري به اسم آینده پژوهی مستقر کردید، این را به یک فرهنگ و سنتی تبدیل کردید نهادینه کردید که این 
نتیجه اش را دو سال دیگر خواهد داد

یکی مثل بنده خیلی سخت اس
چون این خودش هم یک تکنیک و علم و روش می خواهد ولی کسی که 

راحت می تواند کنار بیاید
علیرغم همه اینها ما هر چه در توان داریم عرضه می کنیم حاال چه در رابطه با آینده پژوهی ...است

خیلی خوش بینم به اینکه این بساطی که پهن کردید به مرور نتیجه خواهد داد 
من فکر میکنم براي اینکه از بحث نتیجه کاربردي بگیریم در رابطه با هر یک از این ر

چالش ها می باشد، یعنی در هر حال پیشنهاد اجرایی ام این است که هر یک از عزیزان در یک زمان 
دقیقه اي از دید خودشان بگویند که اساسی ترین چالش ها چیست و خودمان را هم محدود به برنامه ششم هم 

نکنیم، چون بعضی از این چالشها الزم است که وارد
هاي ما در برنامه ریزي بود که فکر می کردیم همه چیز باید وارد برنامه شود

شویم که ساختار تدوین برنامه چه باید باشد
رح کردم بخواهیم جلو ببریم باید به احصاء چالش ها بپردازیم، حاال چه با دید آینده نگري و چه با دید مط

event هایی که روي میز وزارت علوم است
حاال این مباحثی که آقاي دکتر فراستخواه از زبان عنایت اهللا گفتند واقعیتش این است که تا جایی که من 

خاطرم هست در بحث ها جاري 
شعار کجاست، بعد ما بر میگشتیم به احادیث حضرت رسول و ائمه شروع می کردیم که آنها راجع به علم چه 

گفتند، بعد میرسیدیم به صحبت هاي حضرت امام و آن اسطوره هایی که شما گفتید، من صحبتهاي ایشان را
مرور میکردم یکی از جمالتشان این بود که می گفتند عالم باید دو دسته باشند یا معلم یا دانشجو، یک تعبیري 

هست جامعه یادگیرنده، ما از این استفاده می کردیم که بله آموزش عالی براي همه
که هر تصمیمی که می خواهد امروز بیاید باید تا عمق بر

نظام ارزشی و اعتقادي دارد می آید، مثال بیانیه حقوق بشر، ما آنجا هم میرفتیم تا ببینیم دنیا چه دارد می گوید، 
حقوق بشر چه دارد می گوید، اسالم چه می گوید، رهبران نظام چه دارند می گویند، مثال فرمایشات مقام معظم

رهبري در شرکتهاي دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان خیلی دارد مورد استناد قرار میگیرد، در همین بحث 
اقتصاد مقاومتی هم همینطور بنابراین کامال درست است هر تصمیم باید در عمق برود و جایگاه خودش را در 

نظام ارزشی و اعتقادي و باورها و نگرش ها نشان بدهد
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  تحقیقات و فناوري
ما داریم در فضاي خیلی پرابهامی بحث می کنیم، نمیدانیم سطحی که در آینده براي ما ماموریت در نظر خواهند 
گرفت با توجه به این گزاره هاي اقتصاد مقاومتی که بخش مهمش همان برنامه چهارم است که روتوشش کردند و 
ایا حوزه آموزش عالی می آید در این سطح براي کشور 
کمک کند یا نه؟ یا ما در حوزه علم و فناوري باید بنشینیم و یک فکري کنیم؟یا نه؟ باید گلیم خودمان را در 

است و من میدانیم دقیقا ماموریت ما  

ماه در وزارت علوم افتاد این بود که حداقل معاونت ها رفتند و برنامه هاي سه 
من به جرات می توانم . یا چهارساله خودشان را با نگاه به آینده مرور کردند، تکیه اینها هم به بحث چالش ها بود

تا چالش درآمده است، من می خواهم بگویم اگر ما می خواهیم در این جلسه 
راجع به چالش ها بحث کنیم ما یک بسته چالش ها را داریم، یعنی دوباره نیاییم و وقت بگذاریم مگر اینکه 

چالش تدوین شده است،  30شاید  مثال االن در حوزه معاونت آموزشی
حاال شاید بتوان اینها را تجمیع و غنی سازي کرد، پس بنابراین ما یک بسته خوبی از چالش ها در معاونت ها 

  
الیه را در نظر گرفته است، مرحله  4یک فرایند تدوین الیحه برنامه ششم را مربوط به سازمان مدیریت است که 

بود، معلوم است که عقب است، تدوین پیش نویس سیاستهاي کلی و محورهاي اصلی 
لی برنامه توسط مقام معظم رهبري است  
تا اول مهر، ولی این در دولت بحث نشده است و نهایی نشده است، ولی براي این برنامه ریزي شده است، مرحله 
،و مرحله بعد تشکیل کارگروه ها و تدوین 
این مراحل زمانی این کار است آنچه که ممکن 
است ما از این جهت یک مقدار عقب بمانیم و براي وزارت علوم تعیین کردند این است که گفتند شما گامهایتان 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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تحقیقات و فناوري ،مشاور معاون آموزشی وزارت علوم – ظریفیان غالمرضا
ما داریم در فضاي خیلی پرابهامی بحث می کنیم، نمیدانیم سطحی که در آینده براي ما ماموریت در نظر خواهند 
گرفت با توجه به این گزاره هاي اقتصاد مقاومتی که بخش مهمش همان برنامه چهارم است که روتوشش کردند و 

ایا حوزه آموزش عالی می آید در این سطح براي کشور .. تبدیل به اقتصاد مقاومتی شده چیز خوبی هم هست، 
کمک کند یا نه؟ یا ما در حوزه علم و فناوري باید بنشینیم و یک فکري کنیم؟یا نه؟ باید گلیم خودمان را در 

 این سه سطح کامال پر ابهام. حوزه آموزش عالی از اب بیرون بکشیم

ماه در وزارت علوم افتاد این بود که حداقل معاونت ها رفتند و برنامه هاي سه  9یا  8یک اتفاق دیگري که در این 
یا چهارساله خودشان را با نگاه به آینده مرور کردند، تکیه اینها هم به بحث چالش ها بود

تا چالش درآمده است، من می خواهم بگویم اگر ما می خواهیم در این جلسه  30یا  20که از هر معاونت 
راجع به چالش ها بحث کنیم ما یک بسته چالش ها را داریم، یعنی دوباره نیاییم و وقت بگذاریم مگر اینکه 

مثال االن در حوزه معاونت آموزشی. بخواهیم به چالش هاي کالن بپردازیم
حاال شاید بتوان اینها را تجمیع و غنی سازي کرد، پس بنابراین ما یک بسته خوبی از چالش ها در معاونت ها 

  ...داریم می شود همین ها را مرور کرد، ویرایش کرد و

یک فرایند تدوین الیحه برنامه ششم را مربوط به سازمان مدیریت است که 
بود، معلوم است که عقب است، تدوین پیش نویس سیاستهاي کلی و محورهاي اصلی  93اولش که تا اول مرداد 

لی برنامه توسط مقام معظم رهبري است  برنامه که هنوز تدوین نشده، دوم ابالغ سیاستهاي کلی و محورهاي اص
تا اول مهر، ولی این در دولت بحث نشده است و نهایی نشده است، ولی براي این برنامه ریزي شده است، مرحله 

،و مرحله بعد تشکیل کارگروه ها و تدوین 93سوم این بود که بعد از ابالغ برنامه همایشی برگزار کنند تا آذر 
این مراحل زمانی این کار است آنچه که ممکن . که به تصویب نهایی برسد 94ان خرداد الیحه ششم است که پای

است ما از این جهت یک مقدار عقب بمانیم و براي وزارت علوم تعیین کردند این است که گفتند شما گامهایتان 

  
مهمترین موضوعات  

غالمرضادکتر 
ما داریم در فضاي خیلی پرابهامی بحث می کنیم، نمیدانیم سطحی که در آینده براي ما ماموریت در نظر خواهند 
گرفت با توجه به این گزاره هاي اقتصاد مقاومتی که بخش مهمش همان برنامه چهارم است که روتوشش کردند و 

تبدیل به اقتصاد مقاومتی شده چیز خوبی هم هست، 
کمک کند یا نه؟ یا ما در حوزه علم و فناوري باید بنشینیم و یک فکري کنیم؟یا نه؟ باید گلیم خودمان را در 

حوزه آموزش عالی از اب بیرون بکشیم
  چیست؟

یک اتفاق دیگري که در این 
یا چهارساله خودشان را با نگاه به آینده مرور کردند، تکیه اینها هم به بحث چالش ها بود

که از هر معاونت  بگویم
راجع به چالش ها بحث کنیم ما یک بسته چالش ها را داریم، یعنی دوباره نیاییم و وقت بگذاریم مگر اینکه 

بخواهیم به چالش هاي کالن بپردازیم
حاال شاید بتوان اینها را تجمیع و غنی سازي کرد، پس بنابراین ما یک بسته خوبی از چالش ها در معاونت ها 

داریم می شود همین ها را مرور کرد، ویرایش کرد و

یک فرایند تدوین الیحه برنامه ششم را مربوط به سازمان مدیریت است که 
اولش که تا اول مرداد 

برنامه که هنوز تدوین نشده، دوم ابالغ سیاستهاي کلی و محورهاي اص
تا اول مهر، ولی این در دولت بحث نشده است و نهایی نشده است، ولی براي این برنامه ریزي شده است، مرحله 

سوم این بود که بعد از ابالغ برنامه همایشی برگزار کنند تا آذر 
الیحه ششم است که پای

است ما از این جهت یک مقدار عقب بمانیم و براي وزارت علوم تعیین کردند این است که گفتند شما گامهایتان 
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موعه اي از تکالیف دکتر صدیق آمدند یک مج
سال انجام شده است کمی و کیفی را ذکر کردند و این را به 

.. معاونت ها دادند و گفتند که تا اول شهریور و نهایتا پیشنهاد در ارتباط با اینکه مثال این بند باشد یا نباشد و 
  .ا دارند انجام میدهند و جزء اولین گام است

اگر از آن ابهامات خارج شویم و از اینکه نمیدانیم در سطح کالن می خواهند از ما استفاده کنند یا در سطح 
این اقتصاد مقاومتی یک فرصت است که ما باید از فرصتهایش خوب استفاده 

دوستانی که در سازمان . که میخواهد اقتصاد دانش بنیاد شود، ولی یک تهدید هم دارد
برنامه هستند افرادي حرفه اي هستند و همین االن برنامه را هم آماده کردند، بنابراین به نظرم یک مشکلی که ما 

شنا بود خیلی از این ایده ها را در این فضاهاي تغییر وزیر داریم، اگر آقاي نجفی بود چون خودش با زبان برنامه آ
  .برود اجرا کند ولی اگر نباشد با شکافی که ایجاد می شود ممکن است نتوانیم از این فرصتها هم استفاده کنیم

این جلسه فرض میکنیم یک سري افراد حقیقی و آزاد دعوت شده اند تا یک ارزش افزوده اي داشته باشند،یعنی 
این جایش اینجا نیست ضمن ...بگویم اگر ما سرگرم این شویم که دبیرخانه کجاست ، جدول کیست و

اینکه این نکات هم درست است، ولی چالش هاي احصا شده نفی این است که این جلسه به بحث بپردازد، این 
چیزي که از ... م داردجلسه یک جلسه مازادي است حاال ممکن است یک سري افرادش مشترك باشند یا فضا ابها

این جلسه بر می آید این است که از نظر شخصیت هاي حقیقی مهمترین چالشهاي آموزش عالی، پژوهش و 
فناوري چیست؟ احیانا اگر راه حلی هم برایش دارید مطرح کنید تا بر روي میز بیاید  و به صورت خام در اختیار 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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دکتر صدیق آمدند یک مج. را به ما بگویید، چه گامهایی برداشتید یا می خواهید بردارید
سال انجام شده است کمی و کیفی را ذکر کردند و این را به  4یا  3برنامه پنجم را آوردند و اقداماتی که در این 

معاونت ها دادند و گفتند که تا اول شهریور و نهایتا پیشنهاد در ارتباط با اینکه مثال این بند باشد یا نباشد و 
ا دارند انجام میدهند و جزء اولین گام استبدهید این کاریست که بخش ه

اگر از آن ابهامات خارج شویم و از اینکه نمیدانیم در سطح کالن می خواهند از ما استفاده کنند یا در سطح 
این اقتصاد مقاومتی یک فرصت است که ما باید از فرصتهایش خوب استفاده ...آموزش عالی و فناوري و علم و

که میخواهد اقتصاد دانش بنیاد شود، ولی یک تهدید هم داردبکنیم، حرف این بود 
برنامه هستند افرادي حرفه اي هستند و همین االن برنامه را هم آماده کردند، بنابراین به نظرم یک مشکلی که ما 

در این فضاهاي تغییر وزیر داریم، اگر آقاي نجفی بود چون خودش با زبان برنامه آ
برود اجرا کند ولی اگر نباشد با شکافی که ایجاد می شود ممکن است نتوانیم از این فرصتها هم استفاده کنیم

  توفیقی 
این جلسه فرض میکنیم یک سري افراد حقیقی و آزاد دعوت شده اند تا یک ارزش افزوده اي داشته باشند،یعنی 

بگویم اگر ما سرگرم این شویم که دبیرخانه کجاست ، جدول کیست و
اینکه این نکات هم درست است، ولی چالش هاي احصا شده نفی این است که این جلسه به بحث بپردازد، این 

جلسه یک جلسه مازادي است حاال ممکن است یک سري افرادش مشترك باشند یا فضا ابها
این جلسه بر می آید این است که از نظر شخصیت هاي حقیقی مهمترین چالشهاي آموزش عالی، پژوهش و 
فناوري چیست؟ احیانا اگر راه حلی هم برایش دارید مطرح کنید تا بر روي میز بیاید  و به صورت خام در اختیار 

  .کجا قرار دهند  کسی قرار می گیرد که ساختارهاي رسمی برنامه را

  
مهمترین موضوعات  

را به ما بگویید، چه گامهایی برداشتید یا می خواهید بردارید
برنامه پنجم را آوردند و اقداماتی که در این 

معاونت ها دادند و گفتند که تا اول شهریور و نهایتا پیشنهاد در ارتباط با اینکه مثال این بند باشد یا نباشد و 
بدهید این کاریست که بخش ه

اگر از آن ابهامات خارج شویم و از اینکه نمیدانیم در سطح کالن می خواهند از ما استفاده کنند یا در سطح 
آموزش عالی و فناوري و علم و

بکنیم، حرف این بود 
برنامه هستند افرادي حرفه اي هستند و همین االن برنامه را هم آماده کردند، بنابراین به نظرم یک مشکلی که ما 

در این فضاهاي تغییر وزیر داریم، اگر آقاي نجفی بود چون خودش با زبان برنامه آ
برود اجرا کند ولی اگر نباشد با شکافی که ایجاد می شود ممکن است نتوانیم از این فرصتها هم استفاده کنیم

  
توفیقی  دکتر جعفر

این جلسه فرض میکنیم یک سري افراد حقیقی و آزاد دعوت شده اند تا یک ارزش افزوده اي داشته باشند،یعنی 
بگویم اگر ما سرگرم این شویم که دبیرخانه کجاست ، جدول کیست و می خواهم

اینکه این نکات هم درست است، ولی چالش هاي احصا شده نفی این است که این جلسه به بحث بپردازد، این 
جلسه یک جلسه مازادي است حاال ممکن است یک سري افرادش مشترك باشند یا فضا ابها

این جلسه بر می آید این است که از نظر شخصیت هاي حقیقی مهمترین چالشهاي آموزش عالی، پژوهش و 
فناوري چیست؟ احیانا اگر راه حلی هم برایش دارید مطرح کنید تا بر روي میز بیاید  و به صورت خام در اختیار 

کسی قرار می گیرد که ساختارهاي رسمی برنامه را
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  هاي اعضاي پنل
موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش 

چالشی که وارد شویم قاعدتا هم به سراغ آن الگوي آینده پژوهی می رویم و هم به سراغ این دو رویکردي 
که آقاي دکتر توفیقی فرمودند، یعنی براي هر مسئله آموزش عالی ناچار اینها مطرح خواهند شد نمیتوانیم زیاد 

به عنوان مثال اگر من یک چالشی را بخواهم براي آموزش عالی مثال بزنم که این روزها خیلی مطرح می شود و 
بحثی است . سابقه دار هم هست این است که محصوالت این نظام با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی مطابقت ندارد

شد ولی به آن نتیجه اي که باید برسد نرسید، 
اینکه چرا نرسید ما را وارد آن الگوي آینده پژوهی آقاي دکتر فراستخواه می کند و آن این است  که ما در این 
الگوي مترقی می آییم غیر از آن چالشی که هست روندها را می بینیم و بعد بر به عقب میگردیم، در گذشته این 
کنیم که بذرهاي این کجا بود،اگر براي همین مثال به عقب برگردیم اتفاقا یکی از مسائلی که 
اینجا روشن می شود در این است که این ادامه و یکدست بودن روند را شما در کشور مشاهده نمی کنید، یعنی 

مکن است در همه یکی از آسیب هاي مهمی که همیشه نه فقط بخش آموزش عالی و علم و فناوري، بلکه م
بخش هاي اقتصادي و اجتماعی کشور هم اگر ریشه یابی و مسئله یابی بکنیم که با آن مواجه هستیم این تالطم 
و مسیرهاي ناگهانی طی کردن و انحراف از یک روند منطقی بلند مدت است که آسیب پذیر شده است در مورد 
نیازهاي اقتصادي و اجتماعی بازار کار، ما آمدیم در 
برنامه سوم براي این پروژه تعریف کردیم پروژه عظیمی که نتایجش خیلی اساسی بود، بر اساس مطالعات خیلی 
علمی ولی از نتایج آن چگونه استفاده شد؟ االن اگر بیاییم و مقایسه بکنیم کامال شاید بر خالف آن چیزي که 
مل شد؛ یعنی آنجا به هیچ وجه گفته نشده بود که بیایید حتما به تقاضاي اجتماعی با تمام ظرفیت 
پاسخ دهید، بلکه یک راه حل منطقی بینابینی پیشنهاد شده بود که با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش در مملکت 

بیاییم برنامه نظام علم و  حاال. شکل بگیرد و ظرفیت دانش پذیري بخش هاي مختلف کشور ارتقا پیدا کند
یعنی الگوي تلفیقی که آقاي دکتر انتظاري کامال به آن اشراف دارند و در مرحله نهایی طرح 
این در واقع اگر بیاییم ریشه یابی کنیم شاید الزم باشد که بگوییم باید یک 

  .ي آینده پژوهی در کشور خودمان هم داشته باشیم که این اجتناب ناپذیر است

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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هاي اعضاي پنل دیدگاه - 2
موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عضو هیات علمی  موسسه و معاون اجرایی – قارون

چالشی که وارد شویم قاعدتا هم به سراغ آن الگوي آینده پژوهی می رویم و هم به سراغ این دو رویکردي 
که آقاي دکتر توفیقی فرمودند، یعنی براي هر مسئله آموزش عالی ناچار اینها مطرح خواهند شد نمیتوانیم زیاد 

  . ذهن خالی بکنیم از آنچه که تا االن گفتیم و سراغ چالش ها برویم
به عنوان مثال اگر من یک چالشی را بخواهم براي آموزش عالی مثال بزنم که این روزها خیلی مطرح می شود و 

سابقه دار هم هست این است که محصوالت این نظام با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی مطابقت ندارد
شد ولی به آن نتیجه اي که باید برسد نرسید، که از سالهاي قبل مطرح بود و طرح نیازسنجی هم براي آن انجام 

اینکه چرا نرسید ما را وارد آن الگوي آینده پژوهی آقاي دکتر فراستخواه می کند و آن این است  که ما در این 
الگوي مترقی می آییم غیر از آن چالشی که هست روندها را می بینیم و بعد بر به عقب میگردیم، در گذشته این 

کنیم که بذرهاي این کجا بود،اگر براي همین مثال به عقب برگردیم اتفاقا یکی از مسائلی که را جستجو می 
اینجا روشن می شود در این است که این ادامه و یکدست بودن روند را شما در کشور مشاهده نمی کنید، یعنی 

یکی از آسیب هاي مهمی که همیشه نه فقط بخش آموزش عالی و علم و فناوري، بلکه م
بخش هاي اقتصادي و اجتماعی کشور هم اگر ریشه یابی و مسئله یابی بکنیم که با آن مواجه هستیم این تالطم 
و مسیرهاي ناگهانی طی کردن و انحراف از یک روند منطقی بلند مدت است که آسیب پذیر شده است در مورد 

نیازهاي اقتصادي و اجتماعی بازار کار، ما آمدیم در همین چالش عدم تطابق محصوالت نظام علم و فناوري با 
برنامه سوم براي این پروژه تعریف کردیم پروژه عظیمی که نتایجش خیلی اساسی بود، بر اساس مطالعات خیلی 
علمی ولی از نتایج آن چگونه استفاده شد؟ االن اگر بیاییم و مقایسه بکنیم کامال شاید بر خالف آن چیزي که 
مل شد؛ یعنی آنجا به هیچ وجه گفته نشده بود که بیایید حتما به تقاضاي اجتماعی با تمام ظرفیت 
پاسخ دهید، بلکه یک راه حل منطقی بینابینی پیشنهاد شده بود که با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش در مملکت 

شکل بگیرد و ظرفیت دانش پذیري بخش هاي مختلف کشور ارتقا پیدا کند
یعنی الگوي تلفیقی که آقاي دکتر انتظاري کامال به آن اشراف دارند و در مرحله نهایی طرح . فناوري را بچینیم

این در واقع اگر بیاییم ریشه یابی کنیم شاید الزم باشد که بگوییم باید یک . نیازسنجی ایشان رویش کار کردند
ي آینده پژوهی در کشور خودمان هم داشته باشیم که این اجتناب ناپذیر استبومی سازیهایی هم از الگوها

  
مهمترین موضوعات  

قارون معصومه 
  عالی

چالشی که وارد شویم قاعدتا هم به سراغ آن الگوي آینده پژوهی می رویم و هم به سراغ این دو رویکردي  هردر 
که آقاي دکتر توفیقی فرمودند، یعنی براي هر مسئله آموزش عالی ناچار اینها مطرح خواهند شد نمیتوانیم زیاد 

ذهن خالی بکنیم از آنچه که تا االن گفتیم و سراغ چالش ها برویم
به عنوان مثال اگر من یک چالشی را بخواهم براي آموزش عالی مثال بزنم که این روزها خیلی مطرح می شود و 

سابقه دار هم هست این است که محصوالت این نظام با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی مطابقت ندارد
که از سالهاي قبل مطرح بود و طرح نیازسنجی هم براي آن انجام 

اینکه چرا نرسید ما را وارد آن الگوي آینده پژوهی آقاي دکتر فراستخواه می کند و آن این است  که ما در این 
الگوي مترقی می آییم غیر از آن چالشی که هست روندها را می بینیم و بعد بر به عقب میگردیم، در گذشته این 

را جستجو می 
اینجا روشن می شود در این است که این ادامه و یکدست بودن روند را شما در کشور مشاهده نمی کنید، یعنی 

یکی از آسیب هاي مهمی که همیشه نه فقط بخش آموزش عالی و علم و فناوري، بلکه م
بخش هاي اقتصادي و اجتماعی کشور هم اگر ریشه یابی و مسئله یابی بکنیم که با آن مواجه هستیم این تالطم 
و مسیرهاي ناگهانی طی کردن و انحراف از یک روند منطقی بلند مدت است که آسیب پذیر شده است در مورد 

همین چالش عدم تطابق محصوالت نظام علم و فناوري با 
برنامه سوم براي این پروژه تعریف کردیم پروژه عظیمی که نتایجش خیلی اساسی بود، بر اساس مطالعات خیلی 
علمی ولی از نتایج آن چگونه استفاده شد؟ االن اگر بیاییم و مقایسه بکنیم کامال شاید بر خالف آن چیزي که 

مل شد؛ یعنی آنجا به هیچ وجه گفته نشده بود که بیایید حتما به تقاضاي اجتماعی با تمام ظرفیت توصیه شد ع
پاسخ دهید، بلکه یک راه حل منطقی بینابینی پیشنهاد شده بود که با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش در مملکت 

شکل بگیرد و ظرفیت دانش پذیري بخش هاي مختلف کشور ارتقا پیدا کند
فناوري را بچینیم

نیازسنجی ایشان رویش کار کردند
بومی سازیهایی هم از الگوها
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براي این چالش رویکردمان چه باید باشد آیا فقط رویکرد پروژه اي داشته باشیم و دوباره بیاییم یک پروژه اي 

این اگرچه الزم تعریف بکنیم و بگوییم که مثال مشابه طرح نیازسنجی را برایش یک حکم در برنامه بگنجانیم 
است ولی شاید کافی نباشد چرا؟ چون االن بخش مهمی از سرمایه هاي کشور در یک نظامی متمرکز شدند و 
باید از آن استفاده شود که اگر ما منتظر اجراي یک پروژه بلند مدت باشیم تازه براي جواب گفتن، یک اتالف 
ین جا یک رویکرد تلفیقی الزم است که در عین حال که ما 
به سراغ تعریف پروژه در احکام برنامه برویم ، شاید الزم باشد که یک حکم خیلی صریحی هم آنجا بگنجانیم که 

  .تکلیف این سرمایه هایی که اینگونه معطل مانده و دارد اتالف می شود معلوم کنیم
اي، هم تلفیقی از پروژه اي و هم تلفیقی از رویکرد به اصطالح اینکه حکم هاي 
صریح مشخص براي رفع این چالش ها داشته باشیم در مورد ساختارها هم  باز نوع این چالش ها به ما یک 

ذهن  چیزهایی را دیکته میکند به نظر من براي آن ساختاري که آقاي دکتر روشن توضیح دادند اگرچه ما در
خودمان، در اینجا در موسسه به عنوان دبیرخانه اگر تصویب شود، باید در ذهن خودمان چارچوب برنامه را به 
عنوان چارچوبی که روي مسائل فکر میکند حفظ بکنیم ولی به خاطر اینکه به نتیجه برسیم و اطالعاتی را بتوانیم 
یم ناچار هستیم که یک ساختار اداري بر حسب 
معاونت ها هم تعریف کنیم ولی می توان در هسته مرکزي این برنامه و این دبیرخانه آن نگاه مسئله محور، چالش 
محور و پروژه اي بودن را حفظ کنیم ولی مواظب باشیم بر اساس آن کارگروه هایی که بر حسب معاونت هاي 
العاتی را که جمع آوري میکنیم، محصولش حاال به سمت اینکه بر حسب معاونت ها 
چیده بشود و احکام برنامه همه شکل معاونتی و اداري به خودش بگیرد جلوگیري بکنیم، بلکه باید از آن اطالعات 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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براي این چالش رویکردمان چه باید باشد آیا فقط رویکرد پروژه اي داشته باشیم و دوباره بیاییم یک پروژه اي 
تعریف بکنیم و بگوییم که مثال مشابه طرح نیازسنجی را برایش یک حکم در برنامه بگنجانیم 

است ولی شاید کافی نباشد چرا؟ چون االن بخش مهمی از سرمایه هاي کشور در یک نظامی متمرکز شدند و 
باید از آن استفاده شود که اگر ما منتظر اجراي یک پروژه بلند مدت باشیم تازه براي جواب گفتن، یک اتالف 

ین جا یک رویکرد تلفیقی الزم است که در عین حال که ما منابع بسیار عظیمی اتفاق خواهد افتاد، بنابراین در ا
به سراغ تعریف پروژه در احکام برنامه برویم ، شاید الزم باشد که یک حکم خیلی صریحی هم آنجا بگنجانیم که 

تکلیف این سرمایه هایی که اینگونه معطل مانده و دارد اتالف می شود معلوم کنیم
اي، هم تلفیقی از پروژه اي و هم تلفیقی از رویکرد به اصطالح اینکه حکم هاي  ضمن اینکه با همین نگاه پروژه

صریح مشخص براي رفع این چالش ها داشته باشیم در مورد ساختارها هم  باز نوع این چالش ها به ما یک 
چیزهایی را دیکته میکند به نظر من براي آن ساختاري که آقاي دکتر روشن توضیح دادند اگرچه ما در

خودمان، در اینجا در موسسه به عنوان دبیرخانه اگر تصویب شود، باید در ذهن خودمان چارچوب برنامه را به 
عنوان چارچوبی که روي مسائل فکر میکند حفظ بکنیم ولی به خاطر اینکه به نتیجه برسیم و اطالعاتی را بتوانیم 

یم ناچار هستیم که یک ساختار اداري بر حسب جمع آوري کنیم و  آن جامعیت برنامه را بتوانیم حفظ کن
معاونت ها هم تعریف کنیم ولی می توان در هسته مرکزي این برنامه و این دبیرخانه آن نگاه مسئله محور، چالش 
محور و پروژه اي بودن را حفظ کنیم ولی مواظب باشیم بر اساس آن کارگروه هایی که بر حسب معاونت هاي 

العاتی را که جمع آوري میکنیم، محصولش حاال به سمت اینکه بر حسب معاونت ها مختلف تعریف کردیم اط
چیده بشود و احکام برنامه همه شکل معاونتی و اداري به خودش بگیرد جلوگیري بکنیم، بلکه باید از آن اطالعات 

  
مهمترین موضوعات  

براي این چالش رویکردمان چه باید باشد آیا فقط رویکرد پروژه اي داشته باشیم و دوباره بیاییم یک پروژه اي 
تعریف بکنیم و بگوییم که مثال مشابه طرح نیازسنجی را برایش یک حکم در برنامه بگنجانیم 

است ولی شاید کافی نباشد چرا؟ چون االن بخش مهمی از سرمایه هاي کشور در یک نظامی متمرکز شدند و 
باید از آن استفاده شود که اگر ما منتظر اجراي یک پروژه بلند مدت باشیم تازه براي جواب گفتن، یک اتالف 

منابع بسیار عظیمی اتفاق خواهد افتاد، بنابراین در ا
به سراغ تعریف پروژه در احکام برنامه برویم ، شاید الزم باشد که یک حکم خیلی صریحی هم آنجا بگنجانیم که 

تکلیف این سرمایه هایی که اینگونه معطل مانده و دارد اتالف می شود معلوم کنیم
ضمن اینکه با همین نگاه پروژه

صریح مشخص براي رفع این چالش ها داشته باشیم در مورد ساختارها هم  باز نوع این چالش ها به ما یک 
چیزهایی را دیکته میکند به نظر من براي آن ساختاري که آقاي دکتر روشن توضیح دادند اگرچه ما در

خودمان، در اینجا در موسسه به عنوان دبیرخانه اگر تصویب شود، باید در ذهن خودمان چارچوب برنامه را به 
عنوان چارچوبی که روي مسائل فکر میکند حفظ بکنیم ولی به خاطر اینکه به نتیجه برسیم و اطالعاتی را بتوانیم 

جمع آوري کنیم و  آن جامعیت برنامه را بتوانیم حفظ کن
معاونت ها هم تعریف کنیم ولی می توان در هسته مرکزي این برنامه و این دبیرخانه آن نگاه مسئله محور، چالش 
محور و پروژه اي بودن را حفظ کنیم ولی مواظب باشیم بر اساس آن کارگروه هایی که بر حسب معاونت هاي 

مختلف تعریف کردیم اط
چیده بشود و احکام برنامه همه شکل معاونتی و اداري به خودش بگیرد جلوگیري بکنیم، بلکه باید از آن اطالعات 
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لی به عنوان مرکز جمع آوري شده استفاده بکنیم و بتوانیم تحلیل بکنیم و بیاوریم در چندتا از آن کرهاي اص
  .سقل مسائل نظام علوم تحقیقات و فناوري که خودمان در ذهنمان داشتیم

از نظر اینکه این چالش ها هم احصا شود ، از آن مجموعه هایی هم که هست صد در صد استفاده خواهیم کرد و 

لش اساسی براي نظام علم و فناوري است دو تا چالش دیگر هم خودش را 
یکی اینکه نظام آموزش عالی و تحقیقات و فناوري درگیر مسائلی شده است که خارج و فراتر از 
چالش دوم هم که خیلی عملیاتی تر و ملموس تر است و از آن 
نوعی است که می شود یک حکم مشخص در برنامه برایش تعریف کرد و زود به نتیجه رسید این است که ما اصال 
االن اگر بحث می کنیم که دانش آموخته 
ن و بدیهی ترین داده هاي آماري براي تطابق 

.. سال و5سال به  5مثال رشته با شغل را ما نداریم نه در طرح هاي آماري مرکز آمار، نه در سرشماري هاي 
بنابراین از همین جا که یک چالش مهم عدم دسترسی به اطالعاتی که محصوالت این نظام را ارزیابی بکند بیرون 
ه پشت سرش به نظر می آید باید در برنامه ششم به ترتیبی همکاري دستگاههاي مختلف 
جمع شود و به طریقی این الگو شکل بگیرد که بشود یک پایگاه آماري براي این موضوع تعریف کرد و از آن 

ح با این رویکرد شروع شد که کشور باید یک 
نظام برنامه ریزي متمرکز براي نیروي انسانی داشته باشد بعد وزارت علوم باید توان براورد نیاز کشور در ده سال 

به نظر من اصال این رویکرد در آن پروژه . 
بود، اگر نسل دوم آن پروژه بخواهد تعریف شود اصال باید این داستان پروژه شود که اصال ماجراي این 
انطباق عرضه با تقاضا چیست؟ نقش نظام عرضه چیست؟ نقش نظام تقاضا چیست؟ و بعد سازوکار این انطباق 

من نسل دوم این پروژه باید چیست؟ و سطح این انطباق چیست؟ آیا باید عرضه محدود شود به تقاضا؟ به نظر 
من خاطرم هست آقاي عباس پور ...یک قدم به عقب برگردد آن پروژه این را اصل گرفت که باید یک جایی 

اینگونه دیده بود چون آن موقع رئیس کمیسیون بود با من صحبت کرد اینجوري پروژه را دیده بود که شما باید 
ه در رشته برق چند نفر الزم دارند بعد آن چندنفر الزم دارند بعد آن 
چند نفر را توزیع کنید، بین دانشگاههایی که عرضه میکند، اصال باید ببینید آیا رویکرد درستی هست یا نه؟یعنی 

  ..اگر بتوانیم نسل بعدي این پروژه را با تجربه اي که از پروژه قبلی داریم تعریف کنیم و

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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جمع آوري شده استفاده بکنیم و بتوانیم تحلیل بکنیم و بیاوریم در چندتا از آن کرهاي اص
سقل مسائل نظام علوم تحقیقات و فناوري که خودمان در ذهنمان داشتیم

از نظر اینکه این چالش ها هم احصا شود ، از آن مجموعه هایی هم که هست صد در صد استفاده خواهیم کرد و 
  .هر کس هم مسئله اي به نظرش می رسد بیان می کند

لش اساسی براي نظام علم و فناوري است دو تا چالش دیگر هم خودش را در رابطه با همین چالش، که یک چا
یکی اینکه نظام آموزش عالی و تحقیقات و فناوري درگیر مسائلی شده است که خارج و فراتر از : 

چالش دوم هم که خیلی عملیاتی تر و ملموس تر است و از آن . حیطه تصمیم گیري و برنامه ریزي خودش است 
نوعی است که می شود یک حکم مشخص در برنامه برایش تعریف کرد و زود به نتیجه رسید این است که ما اصال 

االن اگر بحث می کنیم که دانش آموخته . پایگاه اطالعات آماري جامع براي محصوالت نظام علم و فناوري نداریم
ن و بدیهی ترین داده هاي آماري براي تطابق هاي ما دانششان و مهارتشان مطابق نیازهاي بازار کار نیست اولی

مثال رشته با شغل را ما نداریم نه در طرح هاي آماري مرکز آمار، نه در سرشماري هاي 
بنابراین از همین جا که یک چالش مهم عدم دسترسی به اطالعاتی که محصوالت این نظام را ارزیابی بکند بیرون 

ه پشت سرش به نظر می آید باید در برنامه ششم به ترتیبی همکاري دستگاههاي مختلف بیاید، یک حکم هم ک
جمع شود و به طریقی این الگو شکل بگیرد که بشود یک پایگاه آماري براي این موضوع تعریف کرد و از آن 

 دکتر جعفر توفیقی 

ح با این رویکرد شروع شد که کشور باید یک یک اشکالی که طرح نیازسنجی داشت این بود که اساسا آن طر
نظام برنامه ریزي متمرکز براي نیروي انسانی داشته باشد بعد وزارت علوم باید توان براورد نیاز کشور در ده سال 

. آینده به نیروي انسانی را داشته باشد، بعد نظام عرضه را با آن وفق دهد
بود، اگر نسل دوم آن پروژه بخواهد تعریف شود اصال باید این داستان پروژه شود که اصال ماجراي این 
انطباق عرضه با تقاضا چیست؟ نقش نظام عرضه چیست؟ نقش نظام تقاضا چیست؟ و بعد سازوکار این انطباق 

چیست؟ و سطح این انطباق چیست؟ آیا باید عرضه محدود شود به تقاضا؟ به نظر 
یک قدم به عقب برگردد آن پروژه این را اصل گرفت که باید یک جایی 

اینگونه دیده بود چون آن موقع رئیس کمیسیون بود با من صحبت کرد اینجوري پروژه را دیده بود که شما باید 
ه در رشته برق چند نفر الزم دارند بعد آن چندنفر الزم دارند بعد آن بدانید در شهر مثال شیراز در ده سال آیند

چند نفر را توزیع کنید، بین دانشگاههایی که عرضه میکند، اصال باید ببینید آیا رویکرد درستی هست یا نه؟یعنی 
اگر بتوانیم نسل بعدي این پروژه را با تجربه اي که از پروژه قبلی داریم تعریف کنیم و

  
مهمترین موضوعات  

جمع آوري شده استفاده بکنیم و بتوانیم تحلیل بکنیم و بیاوریم در چندتا از آن کرهاي اص
سقل مسائل نظام علوم تحقیقات و فناوري که خودمان در ذهنمان داشتیم

از نظر اینکه این چالش ها هم احصا شود ، از آن مجموعه هایی هم که هست صد در صد استفاده خواهیم کرد و 
هر کس هم مسئله اي به نظرش می رسد بیان می کند

در رابطه با همین چالش، که یک چا
: نشان می دهد

حیطه تصمیم گیري و برنامه ریزي خودش است 
نوعی است که می شود یک حکم مشخص در برنامه برایش تعریف کرد و زود به نتیجه رسید این است که ما اصال 

پایگاه اطالعات آماري جامع براي محصوالت نظام علم و فناوري نداریم
هاي ما دانششان و مهارتشان مطابق نیازهاي بازار کار نیست اولی

مثال رشته با شغل را ما نداریم نه در طرح هاي آماري مرکز آمار، نه در سرشماري هاي 
بنابراین از همین جا که یک چالش مهم عدم دسترسی به اطالعاتی که محصوالت این نظام را ارزیابی بکند بیرون 

بیاید، یک حکم هم ک
جمع شود و به طریقی این الگو شکل بگیرد که بشود یک پایگاه آماري براي این موضوع تعریف کرد و از آن 

  .استفاده کرد
  

دکتر جعفر توفیقی 
یک اشکالی که طرح نیازسنجی داشت این بود که اساسا آن طر

نظام برنامه ریزي متمرکز براي نیروي انسانی داشته باشد بعد وزارت علوم باید توان براورد نیاز کشور در ده سال 
آینده به نیروي انسانی را داشته باشد، بعد نظام عرضه را با آن وفق دهد

بود، اگر نسل دوم آن پروژه بخواهد تعریف شود اصال باید این داستان پروژه شود که اصال ماجراي این غلط 
انطباق عرضه با تقاضا چیست؟ نقش نظام عرضه چیست؟ نقش نظام تقاضا چیست؟ و بعد سازوکار این انطباق 

چیست؟ و سطح این انطباق چیست؟ آیا باید عرضه محدود شود به تقاضا؟ به نظر 
یک قدم به عقب برگردد آن پروژه این را اصل گرفت که باید یک جایی 

اینگونه دیده بود چون آن موقع رئیس کمیسیون بود با من صحبت کرد اینجوري پروژه را دیده بود که شما باید 
بدانید در شهر مثال شیراز در ده سال آیند

چند نفر را توزیع کنید، بین دانشگاههایی که عرضه میکند، اصال باید ببینید آیا رویکرد درستی هست یا نه؟یعنی 
اگر بتوانیم نسل بعدي این پروژه را با تجربه اي که از پروژه قبلی داریم تعریف کنیم و
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سال همیشه دنبال آمایش سرزمین بودیم و متولی آن هنوز مشخص نیست 
چه کسی هست؟ من معتقدم که باید به سمت نوعی آمایش سرزمین البته با مسولیت وزارت علوم برویم، یعنی 

آینده را امروز بیاوریم و آمایش سرزمین آمایش سرزمین نه با مفهوم اینکه بحث عرضه و تقاضا را ببینیم، بلکه که 
را با نگاه آینده ببینیم چه وضعی داریم و در برنامه ششم متولی اش باید وزارت علوم باشد نه دستگاههاي دیگر، 
آنجاست که می شود با نگاه دانش بنیان گفت اصال آمایش سرزمین چیست ، چون ما به عرصه عرضه و تقاضا 

در بسیاري از کشورهاي دنیا عرصه  شود
ما االن محیط هاي خارجی مان . تقاضا را فقط محیط خودشان نمی بینند، بلکه در محیط هاي خارجی می بینند

کند مثال ما  به شدت در ایران آسیب دیده است، یکی از پروژه هایی که آقاي دکتر صدیق رویش خیلی تاکید می
خوبی است این کار را مالزي کرده است، در حالی که 

که هیچی نمی توانیم  100000پشتوانه آموزشی ما را هم ندارد اما مسائلی را داریم که تا آنها حل نشود ما 
ودش یک بحث پیچیده اي است، بحث هاي 
من فکر میکنم که وزارت علوم باید بحث آمایش سرزمین را یک بار با نگاه علمی بپذیرد براي کل 
به نظرم تا این بحث حل نشود این مشکالت اساسی را خواهیم 

ه مطرح کردند، گسترش کمی همانطور که آقاي دکتر گفتند یک بخشش در 
من یادم است که چقدر فکر میکردیم که نسبت دانشجو به جمعیت چقدر باید باشد که در بحث 
این پردیس ها را براي چه درست کردند مسئله 
. د آموزش عالی یکی از مسائل مهم است و تا زمانی که این مسئله حل نشود دانشگاه کار خودش را می کند

دانشجوي دکترا در پردیس خود گرفته  900
سائلی است که اگر فکري برایش نشود بحث اقتصاد آموزش عالی یکی از م

بحث . آن بحث رویکرد کمی بحث جدي اي خواهد بود این را باید به یک شکلی در بحث آموزش عالی داد
اگر می ... البته یکی از مشکالت ما بحث نداشتن رنکینگ است هیچ رنکینگی 

است که رنکینگ داشته باشیم نظام رتبه بندي داشته باشیم نه در 
بخش خصوصی و نه در بخش دولتی چنین چیزي نداریم ، ضعف بخش آموزش  با اقتصاد بحث بسیار جدي 

یکی از ضعف هاي اساسی این است که اتفاقات عظیمی در عرصه آموزش رخ داده است، هیچ بحثی را درباره 
یات علمی نداریم، بالندگی اعضا هیات علمی تبدیل شده است به یک سري دوره هاي دانش 
تقریبا تمام دانشگاههاي خصوصی و غیرخصوصی 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 

20 
 

   ظریفیانغالمرضا 
سال همیشه دنبال آمایش سرزمین بودیم و متولی آن هنوز مشخص نیست  30یا  20گیر ما این است که در این 

چه کسی هست؟ من معتقدم که باید به سمت نوعی آمایش سرزمین البته با مسولیت وزارت علوم برویم، یعنی 
آمایش سرزمین نه با مفهوم اینکه بحث عرضه و تقاضا را ببینیم، بلکه که 

را با نگاه آینده ببینیم چه وضعی داریم و در برنامه ششم متولی اش باید وزارت علوم باشد نه دستگاههاي دیگر، 
آنجاست که می شود با نگاه دانش بنیان گفت اصال آمایش سرزمین چیست ، چون ما به عرصه عرضه و تقاضا 

شود نمییم، ولی همه چیز در عرصه تقاضا خالصه نمیتوانیم بی تفاوت باش
تقاضا را فقط محیط خودشان نمی بینند، بلکه در محیط هاي خارجی می بینند

به شدت در ایران آسیب دیده است، یکی از پروژه هایی که آقاي دکتر صدیق رویش خیلی تاکید می
خوبی است این کار را مالزي کرده است، در حالی که کار دانشجوي خارجی ببینیم  100000در برنامه ششم 

پشتوانه آموزشی ما را هم ندارد اما مسائلی را داریم که تا آنها حل نشود ما 
ودش یک بحث پیچیده اي است، بحث هاي االن وزارت اطالعات خ. دانشجوي خارجی حتی بگیریم

من فکر میکنم که وزارت علوم باید بحث آمایش سرزمین را یک بار با نگاه علمی بپذیرد براي کل 
به نظرم تا این بحث حل نشود این مشکالت اساسی را خواهیم . کشور و بعد بگوید که با چه رویکردي برویم

ه مطرح کردند، گسترش کمی همانطور که آقاي دکتر گفتند یک بخشش در چالش گسترش کمی را هم
من یادم است که چقدر فکر میکردیم که نسبت دانشجو به جمعیت چقدر باید باشد که در بحث ...کمالگرایی بود 

این پردیس ها را براي چه درست کردند مسئله . برنامه ریزي تطبیقی بود یک بخشش هم بحث اقتصاد بود
د آموزش عالی یکی از مسائل مهم است و تا زمانی که این مسئله حل نشود دانشگاه کار خودش را می کند

900دانشگاه االن کاري به کیفیت دانشجوي دکترا ندارد ، دانشگاه مشهد 
بحث اقتصاد آموزش عالی یکی از م. است، به هیات علمی اش کاري ندارد

آن بحث رویکرد کمی بحث جدي اي خواهد بود این را باید به یک شکلی در بحث آموزش عالی داد
البته یکی از مشکالت ما بحث نداشتن رنکینگ است هیچ رنکینگی .. کیفیت بخشی، بحث رتبه بندي

است که رنکینگ داشته باشیم نظام رتبه بندي داشته باشیم نه در خواهیم دانشجوي خارجی داشته باشیم الزم 
بخش خصوصی و نه در بخش دولتی چنین چیزي نداریم ، ضعف بخش آموزش  با اقتصاد بحث بسیار جدي 

یکی از ضعف هاي اساسی این است که اتفاقات عظیمی در عرصه آموزش رخ داده است، هیچ بحثی را درباره 
یات علمی نداریم، بالندگی اعضا هیات علمی تبدیل شده است به یک سري دوره هاي دانش بالندگی اعضا ه

تقریبا تمام دانشگاههاي خصوصی و غیرخصوصی .. نفر شرکت می کنند آخرش ده نفر 70که اولش 

  
مهمترین موضوعات  

غالمرضا تر دک
گیر ما این است که در این 

چه کسی هست؟ من معتقدم که باید به سمت نوعی آمایش سرزمین البته با مسولیت وزارت علوم برویم، یعنی 
آمایش سرزمین نه با مفهوم اینکه بحث عرضه و تقاضا را ببینیم، بلکه که 

را با نگاه آینده ببینیم چه وضعی داریم و در برنامه ششم متولی اش باید وزارت علوم باشد نه دستگاههاي دیگر، 
آنجاست که می شود با نگاه دانش بنیان گفت اصال آمایش سرزمین چیست ، چون ما به عرصه عرضه و تقاضا 

نمیتوانیم بی تفاوت باش
تقاضا را فقط محیط خودشان نمی بینند، بلکه در محیط هاي خارجی می بینند

به شدت در ایران آسیب دیده است، یکی از پروژه هایی که آقاي دکتر صدیق رویش خیلی تاکید می
در برنامه ششم 

پشتوانه آموزشی ما را هم ندارد اما مسائلی را داریم که تا آنها حل نشود ما 
دانشجوي خارجی حتی بگیریم 10000

من فکر میکنم که وزارت علوم باید بحث آمایش سرزمین را یک بار با نگاه علمی بپذیرد براي کل ... فرهنگی و
کشور و بعد بگوید که با چه رویکردي برویم

  .داشتیم
چالش گسترش کمی را هم

کمالگرایی بود 
برنامه ریزي تطبیقی بود یک بخشش هم بحث اقتصاد بود

د آموزش عالی یکی از مسائل مهم است و تا زمانی که این مسئله حل نشود دانشگاه کار خودش را می کنداقتصا
دانشگاه االن کاري به کیفیت دانشجوي دکترا ندارد ، دانشگاه مشهد 

است، به هیات علمی اش کاري ندارد
آن بحث رویکرد کمی بحث جدي اي خواهد بود این را باید به یک شکلی در بحث آموزش عالی داد

کیفیت بخشی، بحث رتبه بندي
خواهیم دانشجوي خارجی داشته باشیم الزم 

بخش خصوصی و نه در بخش دولتی چنین چیزي نداریم ، ضعف بخش آموزش  با اقتصاد بحث بسیار جدي 
  .است

یکی از ضعف هاي اساسی این است که اتفاقات عظیمی در عرصه آموزش رخ داده است، هیچ بحثی را درباره 
بالندگی اعضا ه

که اولش ... افزایی و 
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طبیعتا این در بحث امریکا، اروپا دفتر بالندگی اعضا هیات علمی دارند، اما اعضا هیات علمی ما رها هستند و 

نکته بعدي بحث تمرکز گرایی مفرط است، یک زمانی می گفتیم تمرکز در سیاست ها تنوع در عمل، اما االن 
تمرکز اصال یک مفهوم دیگري دارد؛ مثال همین االن هیات هاي امنا را دارند میبرند که متمرکزش کنند، فردا 
ل اطالعات در هیات هاي امناي ما حضور 

البته یک نکته ... به نظر من چالش فقدان استقالل 
م در هست مثل همین بحث هاي مطلقه در جامعه است، ظاهر جامعه ما مطلقه است ولی به نوعی آنارشیس

اما دانشگاه هر کاري که ..در دانشگاههاي ما درست است که در ظاهرش شوراي انقالب 
میخواهد دارد انجام می دهد، یعنی واقعیت امر خودش دچار یک نوع آشوب است، بحث فقدان رقابت در آموزش 

ادغام سنجش و پذیرش است، که  چالش بعدي بحث
سنجش از پذیرش حتما باید جدا شود، سنجش اصال سنجش کیفی نیست، در وزارت علوم نظارت اصال هیچ 
جایگاهی ندارد، فقط هر وقت خواستند یقه کسی را از نظر سیاسی بگیرند، چالش بعدي فقدان انجمن هاي 
سانی جز چالش هاي عجیب و غریب است، سیاسی شدن 
آموزش عالی چالش بعدي است که بخشی از فرار مغزها به این قضیه مربوط است اینجا آن امنیت الزم ایجاد 

د و برنامه هاي المی پیشرفت را تهیه کن
برنامه تدوین د، این خودش یک چالش جدي براي 

  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی

  .باید جایگزین آن الگوي ایرانی و اسالمی شود

من فکر میکنم می توان در مورد . چند جا از جمله معاونت راهبردي هستند که دارند این الگو را طراحی می کنند
چالش ها یک طبقه بندي داشته باشیم در حوزه مدیریت آموزش عالی، در حوزه زیرساخت ها، در حوزه آموزش، 
در حوزه پژوهش، در حوزه فناوري، در حوزه اقتصاد آموزش عالی مالی، در حوزه اجتماعی و فرهنگی، اینها را می 
من فکر میکنم یکی از مهمترین چالش هایی که االن وزارت علوم با آن درگیر است 
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امریکا، اروپا دفتر بالندگی اعضا هیات علمی دارند، اما اعضا هیات علمی ما رها هستند و 
  . کیفیت تاثیر می گذارد 

نکته بعدي بحث تمرکز گرایی مفرط است، یک زمانی می گفتیم تمرکز در سیاست ها تنوع در عمل، اما االن 
تمرکز اصال یک مفهوم دیگري دارد؛ مثال همین االن هیات هاي امنا را دارند میبرند که متمرکزش کنند، فردا 

ل اطالعات در هیات هاي امناي ما حضور ؤانقالب تصویب شود، فرماندهی سپاه و مس ممکن است اگر در شوراي
به نظر من چالش فقدان استقالل . داشته باشند، یعنی در این حد تمرکزگرایی مفرط دارند

هست مثل همین بحث هاي مطلقه در جامعه است، ظاهر جامعه ما مطلقه است ولی به نوعی آنارشیس
در دانشگاههاي ما درست است که در ظاهرش شوراي انقالب .. مملکت ما دارد 

میخواهد دارد انجام می دهد، یعنی واقعیت امر خودش دچار یک نوع آشوب است، بحث فقدان رقابت در آموزش 
چالش بعدي بحث. عالی، اصال رقابت جدي در آموزش عالی ما وجود ندارد

سنجش از پذیرش حتما باید جدا شود، سنجش اصال سنجش کیفی نیست، در وزارت علوم نظارت اصال هیچ 
جایگاهی ندارد، فقط هر وقت خواستند یقه کسی را از نظر سیاسی بگیرند، چالش بعدي فقدان انجمن هاي 

سانی جز چالش هاي عجیب و غریب است، سیاسی شدن تخصصی براي امور مختلف است، اسالمیزه کردن علوم ان
آموزش عالی چالش بعدي است که بخشی از فرار مغزها به این قضیه مربوط است اینجا آن امنیت الزم ایجاد 

  رضا منیعی 
المی پیشرفت را تهیه کنکه الگوي ایرانی و اس شده استموظف در ماده یک برنامه پنجم دولت 
د، این خودش یک چالش جدي براي نطراحی شو ذیل این الگو.. توسعه، یعنی برنامه هاي ششم و

موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالیعضو هیات علمی   - لرگانی حسینی

باید جایگزین آن الگوي ایرانی و اسالمی شودولی مثل اینکه بعدا گفتند اقتصاد مقاومتی 

  رضا منیعی 
چند جا از جمله معاونت راهبردي هستند که دارند این الگو را طراحی می کنند

چالش ها یک طبقه بندي داشته باشیم در حوزه مدیریت آموزش عالی، در حوزه زیرساخت ها، در حوزه آموزش، 
در حوزه پژوهش، در حوزه فناوري، در حوزه اقتصاد آموزش عالی مالی، در حوزه اجتماعی و فرهنگی، اینها را می 

من فکر میکنم یکی از مهمترین چالش هایی که االن وزارت علوم با آن درگیر است . توانیم طبقه بندي کنیم

  
مهمترین موضوعات  

امریکا، اروپا دفتر بالندگی اعضا هیات علمی دارند، اما اعضا هیات علمی ما رها هستند و 
کیفیت تاثیر می گذارد 

نکته بعدي بحث تمرکز گرایی مفرط است، یک زمانی می گفتیم تمرکز در سیاست ها تنوع در عمل، اما االن 
تمرکز اصال یک مفهوم دیگري دارد؛ مثال همین االن هیات هاي امنا را دارند میبرند که متمرکزش کنند، فردا 

ممکن است اگر در شوراي
داشته باشند، یعنی در این حد تمرکزگرایی مفرط دارند

هست مثل همین بحث هاي مطلقه در جامعه است، ظاهر جامعه ما مطلقه است ولی به نوعی آنارشیس
مملکت ما دارد 

میخواهد دارد انجام می دهد، یعنی واقعیت امر خودش دچار یک نوع آشوب است، بحث فقدان رقابت در آموزش 
عالی، اصال رقابت جدي در آموزش عالی ما وجود ندارد

سنجش از پذیرش حتما باید جدا شود، سنجش اصال سنجش کیفی نیست، در وزارت علوم نظارت اصال هیچ 
جایگاهی ندارد، فقط هر وقت خواستند یقه کسی را از نظر سیاسی بگیرند، چالش بعدي فقدان انجمن هاي 

تخصصی براي امور مختلف است، اسالمیزه کردن علوم ان
آموزش عالی چالش بعدي است که بخشی از فرار مغزها به این قضیه مربوط است اینجا آن امنیت الزم ایجاد 

  .نمیشود
  

رضا منیعی  دکتر
در ماده یک برنامه پنجم دولت 
توسعه، یعنی برنامه هاي ششم و

  .ششم است
  

حسینی مریم
  

ولی مثل اینکه بعدا گفتند اقتصاد مقاومتی 
  

رضا منیعی  دکتر
چند جا از جمله معاونت راهبردي هستند که دارند این الگو را طراحی می کنند

چالش ها یک طبقه بندي داشته باشیم در حوزه مدیریت آموزش عالی، در حوزه زیرساخت ها، در حوزه آموزش، 
در حوزه پژوهش، در حوزه فناوري، در حوزه اقتصاد آموزش عالی مالی، در حوزه اجتماعی و فرهنگی، اینها را می 

توانیم طبقه بندي کنیم



 )بخش آموزش، علم و فناوري(کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 

ران
ی ای

عال
ش 

موز
ی آ

هش
پژو

ده 
آین

یز 
 م

یکی از کلیدي ترین چالش هاي موجود  
در واقع شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس، معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري جز سازمانهایی 

ختیاراتی در این تمایل دارند اهستند که درگیر مدیریت آموزش عالی هستند، هر کدام از اینها هم به نوعی 
رات وزارت علوم به شوراي عالی انقالب فرهنگی منتقل 

شاید در فرایند اجرا دچار مشکل  طراحی شود
دهیم تا  رتقاءاشاید یک راهکاري هم که بشود ارائه داد این باشد که جایگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی را 

شخیص مصلحت نظام بیاید، شاید این یک پیشنهادي باشد که در شان شورا باشد، ولی جایگاهش 
آید برود آنجا حل شود ولی خودشان مستقیما وارد مسائل 

ان است ، برنامه را گاهی کسانی طراحی و 
اگر این شکاف کاهش . را پیاده کنند قرار دارند

  . پیدا کند و این دو در تعامل با هم بتوانند این برنامه ها را تدوین کنند بسیار می تواند مفیدتر شود
نظرم قوانین و مقرراتمان ناقص و برخی داراي اشکال است، آیین نامه ارتقاء و خیلی از 
اگر اینها اصالح شوند می تواند به توسعه 

یک متولی جدي از است که آن بسیار کلیدي است و نیازمند 
و اینکه نظام استانداردهایمان آنجا طراحی شود که این را ما 

اسی است و اینکه در در حوزه آموزش هم به بحث کیفیت اشاره شد که یک موضوع بسیار بسیار مهم و اس
 تدرخواسباشد یا نباشد سردرگم هستیم، اینکه با 

  .با هر یک از این موارد به نوعی دچار مشکل هستیم 
قاضاهاي جدي، کارفرماهاي در حوزه پژوهش هم مهمترین چالش عدم تقاضاي واقعی براي پژوهش است ، ت

جدي که دنبال رویکردهایی که از طریق علم و پژوهش پاسخگوي نیازهاي آنان باشد، خیلی جدي وجود ندارد و 

عف در حوزه فناوري تا یک مرحله اي پیش رفته ایم و مقاله هم تولید میکنیم اما تبدیل آنها به دانش فنی یک ض
نظام ملی نوآوري شکل نگرفته و ما نمی توانیم از اینها بهره برداري الزم را داشته 
هزینه هایی که می شود یک نوع سرمایه 

  .باید مد نظر قرار بگیرد
  .کنیمتوجه هم یک چالش دیگري هم که با  آن مواجه هستیم مهاجرت نخبگان است که به نوعی ما باید به آن 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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 مراکز متعدد تصمیم گیري در این حوزه است من فکر میکنم این جزء
در واقع شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس، معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري جز سازمانهایی 

هستند که درگیر مدیریت آموزش عالی هستند، هر کدام از اینها هم به نوعی 
رات وزارت علوم به شوراي عالی انقالب فرهنگی منتقل ، در چندسال اخیر بسیاري از اختیاداشته باشند

طراحی شوداینها یک مقدار جاي تامل دارد و اگر برنامه خوبی هم 
شاید یک راهکاري هم که بشود ارائه داد این باشد که جایگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی را 

شخیص مصلحت نظام بیاید، شاید این یک پیشنهادي باشد که در شان شورا باشد، ولی جایگاهش مجمع ت
آید برود آنجا حل شود ولی خودشان مستقیما وارد مسائل پیدا کند به نوعی اگر چالش ها و مشکالتی پیش 

ان است ، برنامه را گاهی کسانی طراحی و مجریباباز در حوزه مدیریت، شکاف بین برنامه ریزان و تصمیم گیران 
را پیاده کنند قرار دارند آنهاتدوین می کنند که با یک فاصله اي با مجریانی که قرار است 

پیدا کند و این دو در تعامل با هم بتوانند این برنامه ها را تدوین کنند بسیار می تواند مفیدتر شود
نظرم قوانین و مقرراتمان ناقص و برخی داراي اشکال است، آیین نامه ارتقاء و خیلی از  در حوزه زیرساخت به

اگر اینها اصالح شوند می تواند به توسعه  ونیاز به بازنگري دارند  وقوانین موجود دیگر شاید داراي اشکال باشد 
  .نظام علم و فناوري کمک کند

بسیار کلیدي است و نیازمند اطالعات، نظام آمار و  ه بهتوجدر بحث زیرساختها 
و اینکه نظام استانداردهایمان آنجا طراحی شود که این را ما صورت بگیرد براي توسعه این حمایتهاي جدي 

در حوزه آموزش هم به بحث کیفیت اشاره شد که یک موضوع بسیار بسیار مهم و اس
باشد یا نباشد سردرگم هستیم، اینکه با  ي وجود داشتهالگوي گسترش آموزش عالی ، که باید الگو

با هر یک از این موارد به نوعی دچار مشکل هستیم .. مجوزها چگونه برخورد کنیم ، با توسعه رشته ها، و
در حوزه پژوهش هم مهمترین چالش عدم تقاضاي واقعی براي پژوهش است ، ت

جدي که دنبال رویکردهایی که از طریق علم و پژوهش پاسخگوي نیازهاي آنان باشد، خیلی جدي وجود ندارد و 
  . بیشتر مدیریت ها مبتنی بر شواهد نیست

در حوزه فناوري تا یک مرحله اي پیش رفته ایم و مقاله هم تولید میکنیم اما تبدیل آنها به دانش فنی یک ض
نظام ملی نوآوري شکل نگرفته و ما نمی توانیم از اینها بهره برداري الزم را داشته  . .جدي است که ما داریم

هزینه هایی که می شود یک نوع سرمایه  در واقعباید تغییر کند جاري رویکرد در رابطه با منابع مالی 
باید مد نظر قرار بگیردنابع مالی در حوزه آموزش عالی، تنوع بخشی به م

یک چالش دیگري هم که با  آن مواجه هستیم مهاجرت نخبگان است که به نوعی ما باید به آن 

  
مهمترین موضوعات  

مراکز متعدد تصمیم گیري در این حوزه است من فکر میکنم این جزء
در واقع شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس، معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري جز سازمانهایی . است

هستند که درگیر مدیریت آموزش عالی هستند، هر کدام از اینها هم به نوعی 
داشته باشندخصوص 

اینها یک مقدار جاي تامل دارد و اگر برنامه خوبی هم . ه استشد
شاید یک راهکاري هم که بشود ارائه داد این باشد که جایگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی را . شود

مجمع تدر دل 
پیدا کند به نوعی اگر چالش ها و مشکالتی پیش  ارتقا
  .دننشو

باز در حوزه مدیریت، شکاف بین برنامه ریزان و تصمیم گیران 
تدوین می کنند که با یک فاصله اي با مجریانی که قرار است 

پیدا کند و این دو در تعامل با هم بتوانند این برنامه ها را تدوین کنند بسیار می تواند مفیدتر شود
در حوزه زیرساخت به

قوانین موجود دیگر شاید داراي اشکال باشد 
نظام علم و فناوري کمک کند

در بحث زیرساختها 
حمایتهاي جدي 

در حوزه آموزش هم به بحث کیفیت اشاره شد که یک موضوع بسیار بسیار مهم و اس. نداریم
الگوي گسترش آموزش عالی ، که باید الگو

مجوزها چگونه برخورد کنیم ، با توسعه رشته ها، و
در حوزه پژوهش هم مهمترین چالش عدم تقاضاي واقعی براي پژوهش است ، ت

جدي که دنبال رویکردهایی که از طریق علم و پژوهش پاسخگوي نیازهاي آنان باشد، خیلی جدي وجود ندارد و 
بیشتر مدیریت ها مبتنی بر شواهد نیست

در حوزه فناوري تا یک مرحله اي پیش رفته ایم و مقاله هم تولید میکنیم اما تبدیل آنها به دانش فنی یک ض
جدي است که ما داریم

در رابطه با منابع مالی . باشیم
در حوزه آموزش عالی، تنوع بخشی به مگذاري است، 

یک چالش دیگري هم که با  آن مواجه هستیم مهاجرت نخبگان است که به نوعی ما باید به آن 
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برنامه ریزي یک سري اصولی دارد که این اصول در همه برنامه ها ثابت است ولی روش هاي برنامه ریزي می  م

فرض کنید ما در اقتصاد چند تا اصل داریم که براي توسعه یافتن همه کشورها باید رعایت 
ت را براي محیط کسب و کار فراهم کنید، 
یکی از اصول این است که روندهاي بروکراتیک مجوز تولید را کم کنید، حاال چه روش شما توسعه صادرات باشد، 
پس ما باید بین روشها و اصول تفاوت قایل باشیم، روشها 
پس آینده پژوهی یکی از اصول برنامه ریزي است من طی کار 
. اصل براي برنامه ریزي احصا کردند که یکی از آنها همین آینده پژوهی بود

ا رعایت کند یا مثال یکی ارزیابی مستمر بود هر نظام برنامه ریزي با هر روشی بخواهد انجام شود باید این اصل ر
فرض کنید آینده پژوهی که گفتم، سازگاري درونی، پیوستگی برنامه ها اینها جز اصولی است که باید در هر 
برنامه اي رعایت شود، منتهی ما اگر بخواهیم بفهمیم چالش هاي آموزش عالی چیست؟ ابتدا باید ببینیم آموزش 
اصال مواجه هستیم، معموال مسائل را به دسته تقسیم بندي 
، پازل ها مشکالتی است که می دانیم چه می 
خواهیم، میدانیم هدفمان چیست، و میدانیم چگونه باید به ان هدف برسیم و چگونه آن را رفع کنیم، گرچه 

در پازل ها معموال با . ها سخت وکاربر باشند و به سرعت حل نشوند اما بغرنج و پیچیده نیستند
آن مشکالتی است که هدف مشخص  مسائل

است که نه هدف  آن مشکالتی مسئله آشفته
یعنی شما به طور همزمان با یک . را به طور واضح می شناسیم نه راه حل مشخصی براي حلش وجود دارد

مثال در مورد توسعه یافتگی هم ابعاد اقتصادي دارد، 
گاهی ممکن است اهداف . نیم یا اهداف متعدد است 

و از این  مسائلاز گذار از پازل به . متضاد باشد مثل رشد اقتصادي و کاهش اختالف طبقاتی را با هم می خواهیم
 مسئله آشفتهما چند ویژگی را خواهیم داشت یکی اینکه شفافیت کمتر است، وقتی به سمت 

می رویم ابهام بیشتر می شود و ساختار دادن هم مشکل می شود، ساختار دادن یعنی تشخیص دادن، علل یابی 
مسئله در پازل ها زمان بر ها سخت هستند اما در 

می خواهم به اینجا برسم که آموزش  .ها هم سخت هستند و هم پیچیده تر در نتیجه زمان بر تر هستند
است یعنی ما با اهداف مبهم و متعددي درگیر هستیم مثال در خارج یک دانشگاه هم 

بیشتر است، یا بهبود  مسئله آشفتهافزایش درامد را می خواهد و هم کاهش هزینه را می خواهد در کشور ما 
خود این اهداف ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند یعنی شما می خواهید 

                                                           
7 . mess problem 
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   احمدرضا روشن
برنامه ریزي یک سري اصولی دارد که این اصول در همه برنامه ها ثابت است ولی روش هاي برنامه ریزي می 

فرض کنید ما در اقتصاد چند تا اصل داریم که براي توسعه یافتن همه کشورها باید رعایت . تواند متفاوت باشد
ت را براي محیط کسب و کار فراهم کنید، مثال شما باید امنی. کنند، ولی روش هاي آن ممکن است متفاوت باشد

یکی از اصول این است که روندهاي بروکراتیک مجوز تولید را کم کنید، حاال چه روش شما توسعه صادرات باشد، 
پس ما باید بین روشها و اصول تفاوت قایل باشیم، روشها . چه روشتان جانشینی واردات و یا هر روش دیگري

پس آینده پژوهی یکی از اصول برنامه ریزي است من طی کار . صول ثابت استمعموال متغیر هستند اما ا
اصل براي برنامه ریزي احصا کردند که یکی از آنها همین آینده پژوهی بود 20تحقیقاتی که انجام دادم حدود 

مثال یکی ارزیابی مستمر بود هر نظام برنامه ریزي با هر روشی بخواهد انجام شود باید این اصل ر
فرض کنید آینده پژوهی که گفتم، سازگاري درونی، پیوستگی برنامه ها اینها جز اصولی است که باید در هر 
برنامه اي رعایت شود، منتهی ما اگر بخواهیم بفهمیم چالش هاي آموزش عالی چیست؟ ابتدا باید ببینیم آموزش 

اصال مواجه هستیم، معموال مسائل را به دسته تقسیم بندي یعنی باید ببینیم ما با چه مساله اي 
، پازل ها مشکالتی است که می دانیم چه می 7ها مسئله آشفتهو یکی هم  مسائلمیکنیم، یکی پازل ها، یکی 

خواهیم، میدانیم هدفمان چیست، و میدانیم چگونه باید به ان هدف برسیم و چگونه آن را رفع کنیم، گرچه 
ها سخت وکاربر باشند و به سرعت حل نشوند اما بغرنج و پیچیده نیستند ممکن است پازل

مسائل. راه حل ساده مواجه هستید اما ممکن است اجراي آنها سخت باشد
مسئله آشفته .است و می دانیم چه می خواهیم منتهی راه حل ها مشخص نیست

را به طور واضح می شناسیم نه راه حل مشخصی براي حلش وجود دارد
مثال در مورد توسعه یافتگی هم ابعاد اقتصادي دارد، . سیستمی مواجه هستید که تمام اجزایش داراي مسئله است
نیم یا اهداف متعدد است هم فرهنگی، هم سیاسی و در توسعه واقعا اهداف را نمیدا

متضاد باشد مثل رشد اقتصادي و کاهش اختالف طبقاتی را با هم می خواهیم
ما چند ویژگی را خواهیم داشت یکی اینکه شفافیت کمتر است، وقتی به سمت  مسئله آشفته،

می رویم ابهام بیشتر می شود و ساختار دادن هم مشکل می شود، ساختار دادن یعنی تشخیص دادن، علل یابی 
در پازل ها زمان بر ها سخت هستند اما در . مشکل هم سخت تر می شود و مسایل هم پیچیده تر می شود

ها هم سخت هستند و هم پیچیده تر در نتیجه زمان بر تر هستند
است یعنی ما با اهداف مبهم و متعددي درگیر هستیم مثال در خارج یک دانشگاه هم  مسئله آشفته

افزایش درامد را می خواهد و هم کاهش هزینه را می خواهد در کشور ما 
خود این اهداف ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند یعنی شما می خواهید  کیفیت یا افزایش اعتبار و شهرت،

  
مهمترین موضوعات  

  
احمدرضا روشن

برنامه ریزي یک سري اصولی دارد که این اصول در همه برنامه ها ثابت است ولی روش هاي برنامه ریزي می 
تواند متفاوت باشد

کنند، ولی روش هاي آن ممکن است متفاوت باشد
یکی از اصول این است که روندهاي بروکراتیک مجوز تولید را کم کنید، حاال چه روش شما توسعه صادرات باشد، 

چه روشتان جانشینی واردات و یا هر روش دیگري
معموال متغیر هستند اما ا

تحقیقاتی که انجام دادم حدود 
مثال یکی ارزیابی مستمر بود هر نظام برنامه ریزي با هر روشی بخواهد انجام شود باید این اصل ر

فرض کنید آینده پژوهی که گفتم، سازگاري درونی، پیوستگی برنامه ها اینها جز اصولی است که باید در هر 
برنامه اي رعایت شود، منتهی ما اگر بخواهیم بفهمیم چالش هاي آموزش عالی چیست؟ ابتدا باید ببینیم آموزش 

یعنی باید ببینیم ما با چه مساله اي . عالی چیست
میکنیم، یکی پازل ها، یکی 

خواهیم، میدانیم هدفمان چیست، و میدانیم چگونه باید به ان هدف برسیم و چگونه آن را رفع کنیم، گرچه 
ممکن است پازل

راه حل ساده مواجه هستید اما ممکن است اجراي آنها سخت باشد
است و می دانیم چه می خواهیم منتهی راه حل ها مشخص نیست

را به طور واضح می شناسیم نه راه حل مشخصی براي حلش وجود دارد
سیستمی مواجه هستید که تمام اجزایش داراي مسئله است
هم فرهنگی، هم سیاسی و در توسعه واقعا اهداف را نمیدا

متضاد باشد مثل رشد اقتصادي و کاهش اختالف طبقاتی را با هم می خواهیم
مسئله آشفته،به 

می رویم ابهام بیشتر می شود و ساختار دادن هم مشکل می شود، ساختار دادن یعنی تشخیص دادن، علل یابی 
مشکل هم سخت تر می شود و مسایل هم پیچیده تر می شود

ها هم سخت هستند و هم پیچیده تر در نتیجه زمان بر تر هستند  آشفته
مسئله آشفتهعالی هم یک 

افزایش درامد را می خواهد و هم کاهش هزینه را می خواهد در کشور ما 
کیفیت یا افزایش اعتبار و شهرت،
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براي اینکه بتوانیم چالش هاي آموزش عالی را 
تشخیص بدهیم باید پارادایم فکري مان را راجع به آموزش عالی مشخص کنیم، االن دو پارادایم کلی براي 
زش عالی می توان فرض کرد یکی پارادایم آموزش عالی در خدمت افزایش سرمایه انسانی و تولید که نگاه به 
نیازهاي بازار کار دارد و دیگري آموزش عالی در خدمت حق انتخاب انسان ها در تمام حوزه ها و اینکه آموزش 

چالشهاي . ان و تغییر سرنوشت خودشانعالی کمک کند به افزایش ظرفیت انسان ها براي تحقق اهداف زندگی ش
مشکالت پذیرش دانشجو، گزینش استاد و دانشجو، 
ضعف تقاضاي علم در کشور یک چالش است، خود 

است، یک سري  مسئله آشفتهف ارتباط آموزش عالی با جامعه خودش یک 
چالش ها هم خارج از بخش وزارت علوم تعریف می شوند، مثال فقدان عدالت توزیع، یعنی اینکه ایا ما منابع 
کشورمان میان بخش هاي مختلف به صورت عادالنه توزیع می شود یا نه، آیا بخش نظامی، بخش بهداشت، بخش 
ش و پرورش مان، بخش آموزش عالی، این به طور عادالنه اي توزیع می شود یا نه، آیا حق آموزش عالی 
خورده شده است یا نه، آیا ما توانستیم اهمیت آموزش عالی را ثابت کنیم تا بتوانیم بودجه بیشتري بگیریم یا نه،یا 

خودش یک چالش است که خارج از  تعدد مراکز تصمیم گیري خود یک چالش است، نقصان آزادي آکادمیک

و  مسائلمشکل اینجاست که در کشور ما آموزش عالی به شکل یک پازل دیده شده است ما از پازل رسیدیم به 
در کشور ما آموزش عالی را خیلی ساده دیدیم یعنی در برنامه هایمان گفتیم که ما یک مسکل یا 
نام تقاضاي اجتماعی و آن هم با آموزش عالی توده اي مبتنی بر گسترش دوره هاي شهریه 
اي، یعنی هر چقدر تقاضاي اجتماعی بود آمدیم از طریق دوره هاي شهریه اي پاسخ دادیم، پیام نور، علمی 

زار کار پاسخ دهیم یعنی یعنی سهم دوره هاي رایگان کمتر شده و اینکه خواستیم به با
اقتصاد ما از دنیا خیلی عقب است، نظام علمی مان هم از دنیا خیلی عقب 

  عالیموسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش 
با توجه به بحث آینده پژوهی من می خواهم یک مفهوم جدیدي را مطرح کنم تحت عنوان آینده سازي آموزش 

در . بایستی آینده سازي کنیم آموزش عالی را
زي می گوییم که چه باید باشد، چگونه باید 
باشد، در واقع ما بعد از اینکه ما فهمیدیم که چه خواهد شد؟ البته درباره این سوال ما باید وسیع تر فکر کنیم و 
به همان بحث الگوي عنایت اهللا اکتفا نکینم ، به نظر من پارادایم این مقاله یک مقدار قبل از جهانی شدن است، 

ما یک عضو کوچکی از یک دهکده . چه بد ما در عصري زندگی می کنیم که عصر جهانی شده است
جهانی هستیم و بدون توجه به روندهاي این دهکده جهانی نمی توانیم در داخل کشور خودمان حرکتی بکنیم و 
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براي اینکه بتوانیم چالش هاي آموزش عالی را . هم کاهش هزینه داشته باشید و هم بهبود کیفیت بدهید
تشخیص بدهیم باید پارادایم فکري مان را راجع به آموزش عالی مشخص کنیم، االن دو پارادایم کلی براي 
زش عالی می توان فرض کرد یکی پارادایم آموزش عالی در خدمت افزایش سرمایه انسانی و تولید که نگاه به 
نیازهاي بازار کار دارد و دیگري آموزش عالی در خدمت حق انتخاب انسان ها در تمام حوزه ها و اینکه آموزش 

عالی کمک کند به افزایش ظرفیت انسان ها براي تحقق اهداف زندگی ش
مشکالت پذیرش دانشجو، گزینش استاد و دانشجو،  آموختگان، دانشتامین مالی، بیکاري : احصاء شده عبارتند از

ضعف تقاضاي علم در کشور یک چالش است، خود ...مهاجرت نخبگان، نقصان آزادي آکادمیک و... 
ف ارتباط آموزش عالی با جامعه خودش یک است، ضع  مسئله آشفته

چالش ها هم خارج از بخش وزارت علوم تعریف می شوند، مثال فقدان عدالت توزیع، یعنی اینکه ایا ما منابع 
کشورمان میان بخش هاي مختلف به صورت عادالنه توزیع می شود یا نه، آیا بخش نظامی، بخش بهداشت، بخش 
ش و پرورش مان، بخش آموزش عالی، این به طور عادالنه اي توزیع می شود یا نه، آیا حق آموزش عالی 
خورده شده است یا نه، آیا ما توانستیم اهمیت آموزش عالی را ثابت کنیم تا بتوانیم بودجه بیشتري بگیریم یا نه،یا 

تعدد مراکز تصمیم گیري خود یک چالش است، نقصان آزادي آکادمیک
  . وزارت علوم است

مشکل اینجاست که در کشور ما آموزش عالی به شکل یک پازل دیده شده است ما از پازل رسیدیم به 
در کشور ما آموزش عالی را خیلی ساده دیدیم یعنی در برنامه هایمان گفتیم که ما یک مسکل یا 

نام تقاضاي اجتماعی و آن هم با آموزش عالی توده اي مبتنی بر گسترش دوره هاي شهریه  مسئله اي داریم به
اي، یعنی هر چقدر تقاضاي اجتماعی بود آمدیم از طریق دوره هاي شهریه اي پاسخ دادیم، پیام نور، علمی 

یعنی سهم دوره هاي رایگان کمتر شده و اینکه خواستیم به با.. کاربردي، دانشگاه ازاد و
اقتصاد ما از دنیا خیلی عقب است، نظام علمی مان هم از دنیا خیلی عقب . ناقص بر نظریه سرمایه انسانی 

  .است، ولی به نظر من نظام علمی ما از نظام اقتصادي ما جلوتر است

موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عضو هیات علمی  -  انتظاري
با توجه به بحث آینده پژوهی من می خواهم یک مفهوم جدیدي را مطرح کنم تحت عنوان آینده سازي آموزش 

بایستی آینده سازي کنیم آموزش عالی را. عالی، یعنی ما آینده پژوهی را الزم داریم و بر مبناي آینده پژوهی
زي می گوییم که چه باید باشد، چگونه باید آینده پژوهی ما معموال می گوییم که چه خواهد شد، در آینده سا

باشد، در واقع ما بعد از اینکه ما فهمیدیم که چه خواهد شد؟ البته درباره این سوال ما باید وسیع تر فکر کنیم و 
به همان بحث الگوي عنایت اهللا اکتفا نکینم ، به نظر من پارادایم این مقاله یک مقدار قبل از جهانی شدن است، 

چه بد ما در عصري زندگی می کنیم که عصر جهانی شده است
جهانی هستیم و بدون توجه به روندهاي این دهکده جهانی نمی توانیم در داخل کشور خودمان حرکتی بکنیم و 
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هم کاهش هزینه داشته باشید و هم بهبود کیفیت بدهید
تشخیص بدهیم باید پارادایم فکري مان را راجع به آموزش عالی مشخص کنیم، االن دو پارادایم کلی براي 

زش عالی می توان فرض کرد یکی پارادایم آموزش عالی در خدمت افزایش سرمایه انسانی و تولید که نگاه به آمو
نیازهاي بازار کار دارد و دیگري آموزش عالی در خدمت حق انتخاب انسان ها در تمام حوزه ها و اینکه آموزش 

عالی کمک کند به افزایش ظرفیت انسان ها براي تحقق اهداف زندگی ش
احصاء شده عبارتند از

... فقدان رقابت، 
مسئله آشفتهاین یک 

چالش ها هم خارج از بخش وزارت علوم تعریف می شوند، مثال فقدان عدالت توزیع، یعنی اینکه ایا ما منابع 
کشورمان میان بخش هاي مختلف به صورت عادالنه توزیع می شود یا نه، آیا بخش نظامی، بخش بهداشت، بخش 

ش و پرورش مان، بخش آموزش عالی، این به طور عادالنه اي توزیع می شود یا نه، آیا حق آموزش عالی آموز
خورده شده است یا نه، آیا ما توانستیم اهمیت آموزش عالی را ثابت کنیم تا بتوانیم بودجه بیشتري بگیریم یا نه،یا 

تعدد مراکز تصمیم گیري خود یک چالش است، نقصان آزادي آکادمیک
وزارت علوم است

مشکل اینجاست که در کشور ما آموزش عالی به شکل یک پازل دیده شده است ما از پازل رسیدیم به 
در کشور ما آموزش عالی را خیلی ساده دیدیم یعنی در برنامه هایمان گفتیم که ما یک مسکل یا  مسئله آشفته

مسئله اي داریم به
اي، یعنی هر چقدر تقاضاي اجتماعی بود آمدیم از طریق دوره هاي شهریه اي پاسخ دادیم، پیام نور، علمی 

کاربردي، دانشگاه ازاد و
ناقص بر نظریه سرمایه انسانی  ءابتنا

است، ولی به نظر من نظام علمی ما از نظام اقتصادي ما جلوتر است
  

انتظاري یعقوب دکتر
با توجه به بحث آینده پژوهی من می خواهم یک مفهوم جدیدي را مطرح کنم تحت عنوان آینده سازي آموزش 

عالی، یعنی ما آینده پژوهی را الزم داریم و بر مبناي آینده پژوهی
آینده پژوهی ما معموال می گوییم که چه خواهد شد، در آینده سا

باشد، در واقع ما بعد از اینکه ما فهمیدیم که چه خواهد شد؟ البته درباره این سوال ما باید وسیع تر فکر کنیم و 
به همان بحث الگوي عنایت اهللا اکتفا نکینم ، به نظر من پارادایم این مقاله یک مقدار قبل از جهانی شدن است، 

چه بد ما در عصري زندگی می کنیم که عصر جهانی شده استچه خوب 
جهانی هستیم و بدون توجه به روندهاي این دهکده جهانی نمی توانیم در داخل کشور خودمان حرکتی بکنیم و 
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را ببینیم، و با توجه پس ما بایستی یک مقدار وسیعتر به بحث آینده پژوهی فکر کنیم و جهان 
جهانی وصل کنیم، در واقع ما نمی  روندهاي

همین . توانیم جهان را رها کنیم و راه خودمان را طی کنیم چون تناقض و چالش بین ایران و جهان پیش می آید
ر من از آینده سازي ساخت آموزش عالی است، ساخت آموزش عالی به 

این ساخت هم براي ساخت آموزش . منظور ساخت نظام هاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور
یکی ساخت فضاست که منظور : عالی اي که به منظور ساخت نظام هاي دیگر باید ساخته شود دو بعد دارد

انش، بینش، نگرشها و ارزشها و رفتارها در کشور است و ساخت فعالیت است که با خالقیت، 
در کشور ما آموزش عالی نه توانسته است که فضا را بسازد فرض کنید، ما به 

ولیت پذیري، فساد اقتصادي، ها، عدم مسئ
فساد فرهنگی و اجتماعی در کشور ما بیداد میکند، بنابراین آموزش عالی کمکی به ساخت فضا در کشور ما نکرده 
این به این معنی نیست که تمام مشکالت ما به آموزش 
بلند مدت از بازخوردهایی از فضاهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، باعث می 

  

  
اقتصاد ما یک اقتصاد مبتنی بر منابع . من اقتصاد را یک نگاه به کل جامعه می بینم نه فقط فعل و انفعاالت بازار

دیگر از توسعه را در پیش داریم، یکی اینکه ابتدا به یک اقتصاد مبتنی بر کارایی برسیم و 
یعنی در همین اقتصاد مبتنی بر منابع . 

این زمینه هم نمیتوانیم رقابت  در. مادي که بتوانیم بر مبناي منابع مادي با کشورهایی مثل خودمان رقابت کنیم
کنیم، یعنی ما در وضعیت جاري مشکل داریم چه برسید بخواهیم به اقتصاد مبتنی بر کارایی و اقتصاد مبتنی بر 
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پس ما بایستی یک مقدار وسیعتر به بحث آینده پژوهی فکر کنیم و جهان . تصمیمی بگیریم
روندهايخودمان را به  روندهايجهانی باید تالش کنیم که  روندهاي

توانیم جهان را رها کنیم و راه خودمان را طی کنیم چون تناقض و چالش بین ایران و جهان پیش می آید
ر من از آینده سازي ساخت آموزش عالی است، ساخت آموزش عالی به منظو. وضعی که االن با آن روبه رو هستیم

منظور ساخت نظام هاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور
عالی اي که به منظور ساخت نظام هاي دیگر باید ساخته شود دو بعد دارد

انش، بینش، نگرشها و ارزشها و رفتارها در کشور است و ساخت فعالیت است که با خالقیت، توسعه اطالعات و د
در کشور ما آموزش عالی نه توانسته است که فضا را بسازد فرض کنید، ما به . نوآوري و کارآفرینی انجام می شود

ها، عدم مسئ اخالقی بی. ایم آن ارزشهاي آزادي ارزشهاي دموکراتیک هنوز نرسیده
فساد فرهنگی و اجتماعی در کشور ما بیداد میکند، بنابراین آموزش عالی کمکی به ساخت فضا در کشور ما نکرده 

این به این معنی نیست که تمام مشکالت ما به آموزش . است و حتی نتوانسته است فعالیتی در کشور ما بسازد
بلند مدت از بازخوردهایی از فضاهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، باعث می  عالی ما بر میگردد در واقع یک روند

  .شود که آموزش عالی آنگونه که بایستی ساخته شود ساخته نشده است

من اقتصاد را یک نگاه به کل جامعه می بینم نه فقط فعل و انفعاالت بازار
دیگر از توسعه را در پیش داریم، یکی اینکه ابتدا به یک اقتصاد مبتنی بر کارایی برسیم و  ما دو فاز

. ما در مرحله اول گیر کردیم. سپس به یک اقتصاد مبتنی بر نوع اوري
مادي که بتوانیم بر مبناي منابع مادي با کشورهایی مثل خودمان رقابت کنیم

کنیم، یعنی ما در وضعیت جاري مشکل داریم چه برسید بخواهیم به اقتصاد مبتنی بر کارایی و اقتصاد مبتنی بر 
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تصمیمی بگیریم
روندهايبه ان 

توانیم جهان را رها کنیم و راه خودمان را طی کنیم چون تناقض و چالش بین ایران و جهان پیش می آید
وضعی که االن با آن روبه رو هستیم

منظور ساخت نظام هاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور
عالی اي که به منظور ساخت نظام هاي دیگر باید ساخته شود دو بعد دارد

توسعه اطالعات و د
نوآوري و کارآفرینی انجام می شود

آن ارزشهاي آزادي ارزشهاي دموکراتیک هنوز نرسیده
فساد فرهنگی و اجتماعی در کشور ما بیداد میکند، بنابراین آموزش عالی کمکی به ساخت فضا در کشور ما نکرده 

است و حتی نتوانسته است فعالیتی در کشور ما بسازد
عالی ما بر میگردد در واقع یک روند

شود که آموزش عالی آنگونه که بایستی ساخته شود ساخته نشده است

من اقتصاد را یک نگاه به کل جامعه می بینم نه فقط فعل و انفعاالت بازار
ما دو فاز. مادي است

سپس به یک اقتصاد مبتنی بر نوع اوري
مادي که بتوانیم بر مبناي منابع مادي با کشورهایی مثل خودمان رقابت کنیم

کنیم، یعنی ما در وضعیت جاري مشکل داریم چه برسید بخواهیم به اقتصاد مبتنی بر کارایی و اقتصاد مبتنی بر 
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ما براي اینکه در دهکده جهانی ، در جهان پر از شتاب و رقابت ماندگار بشویم باید توسعه پیدا 
توسعه برسیم، مسیر توسعه یک مسیر بیشتر نیست ما بیشتر از یک استراتژي نمیتوانیم 
مولفه عمده دارد از جمله نظام نوآوري، آموزش، 

یعنی این نظام آموزشی نظام آموزشی در قلب این اقتصاد دانش است، 
است که باید نظام نوآوري را شکل دهد، حتی آموزش و پرورش را باید توسعه دهد، فناوري اطالعات را توسعه 
یعنی آموزش عالی یک نظام کانونی و کلیدي است که بدون توسعه 
این در حالیست که در کشور ما نظام آموزش عالی رابطه منطقی و 
در کشور ما نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی بین آموزش عالی و اشتغال و 
د افراد براي شغل تربیت نمی شوند، یعنی هیچ فردي بدون شغل در اقتصا

کشور نمی تواند نقشی داشته باشد، تنها از طریق یک شغل است که می تواند نقش ایفا کند و دانش را وارد 
چرخه اقتصادي پیدا کند تا رابطه بین قابلیت ها، مهارتها، دانش بینش و نگرش فردي که از دانشگاه فارغ 

ت، مهارت بینش، نگرش و حتی رفتار التحصیل می شود و نیازهایی که بنگاهها در یک شغل معین براي قابلی
اگر این رابطه وجود نداشته باشد دانش به جامعه تزریق نمی شود، متاسفانه در کشور ما، بزرگترین چالش 
این است که این رابطه وجود ندارد و تنها از این طریق است که می توانیم تکنولوژي را توسعه دهیم، کارایی و 
قتصادي باال ببریم، با توجه به این چالشی که وجود دارد ما می رویم سراغ نظام اقتصادي، 
می بینیم که در این نظام اصال مشخص نیست که شغلها به چه مهارتهایی نیاز دارند، یعنی نیاز هاي یک شغل 

هاي دانش محور  دانش محور مشخص نیست، براي اینکه مشخص شود ما بایستی یک استانداردهایی براي شغل
وقتی یک شغل را استاندارد سازي می کنیم؛ یعنی 

حاال . می گوییم یک شغل حسابداري به چه قابلیتهایی به چه مهارت هایی به چه دانش و چه اطالعاتی نیاز دارد
ما نمی توانیم بگوییم که نه ما هر . شی را بر مبناي آن تدوین کنیم

ممکن است از نظر کمی . مهارت دانش نگرش و بینشی را به دانشجو منتقل کنیم و کاري به شغل نداشته باشیم
لیتی ما بگوییم کاري به اینکه چه تعداد نیروي انسانی الزم است نداریم اما حتما بایستی محتواي مهارتی و قاب

بنابراین ما باید اول شغل هاي دانش . شغل با محتوایی که در آموزش عالی تدریس می شود وجود داشته باشد
سپس از آن به آموزش عالی برگردیم و استانداردهاي درسی را بر مبناي 
در برنامه هاي آموزشی از ابعاد فرهنگی، 

سند  9من یک نگاهی به برنامه هاي توسعه به ویژه در برنامه پنجم داشتم آینده نگري و آینده پژوهی در بین 
بري، مصوبات شوراي عالی انقالب باالدستی قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست هاي کلی نظام، بیانات ره
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ما براي اینکه در دهکده جهانی ، در جهان پر از شتاب و رقابت ماندگار بشویم باید توسعه پیدا . 
توسعه برسیم، مسیر توسعه یک مسیر بیشتر نیست ما بیشتر از یک استراتژي نمیتوانیم کنیم و حداقل به فاز دوم 

مولفه عمده دارد از جمله نظام نوآوري، آموزش،  4اقتصاد دانش . داشته باشیم و آن هم ساخت اقتصاد دانش است
نظام آموزشی در قلب این اقتصاد دانش است، . فناوري اطالعات و نظام نهادي و انگیزشی

است که باید نظام نوآوري را شکل دهد، حتی آموزش و پرورش را باید توسعه دهد، فناوري اطالعات را توسعه 
یعنی آموزش عالی یک نظام کانونی و کلیدي است که بدون توسعه . دهد و نظام نهادي و انگیزشی را شکل دهد
این در حالیست که در کشور ما نظام آموزش عالی رابطه منطقی و  .این نظام ما نمی توانیم اقتصاد دانش بسازیم

در کشور ما نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی بین آموزش عالی و اشتغال و . درستی با نظام هاي دیگر را ندارد
افراد براي شغل تربیت نمی شوند، یعنی هیچ فردي بدون شغل در اقتصا. نظام اقتصادي رابطه اي وجود ندارد

کشور نمی تواند نقشی داشته باشد، تنها از طریق یک شغل است که می تواند نقش ایفا کند و دانش را وارد 
چرخه اقتصادي پیدا کند تا رابطه بین قابلیت ها، مهارتها، دانش بینش و نگرش فردي که از دانشگاه فارغ 

التحصیل می شود و نیازهایی که بنگاهها در یک شغل معین براي قابلی
اگر این رابطه وجود نداشته باشد دانش به جامعه تزریق نمی شود، متاسفانه در کشور ما، بزرگترین چالش 
این است که این رابطه وجود ندارد و تنها از این طریق است که می توانیم تکنولوژي را توسعه دهیم، کارایی و 

قتصادي باال ببریم، با توجه به این چالشی که وجود دارد ما می رویم سراغ نظام اقتصادي، بهره وري را در نظام ا
می بینیم که در این نظام اصال مشخص نیست که شغلها به چه مهارتهایی نیاز دارند، یعنی نیاز هاي یک شغل 

دانش محور مشخص نیست، براي اینکه مشخص شود ما بایستی یک استانداردهایی براي شغل
وقتی یک شغل را استاندارد سازي می کنیم؛ یعنی . داشته باشیم، متاسفانه این کار در کشور ما انجام نشده است

می گوییم یک شغل حسابداري به چه قابلیتهایی به چه مهارت هایی به چه دانش و چه اطالعاتی نیاز دارد
شی را بر مبناي آن تدوین کنیمبیاییم برنامه هاي درسی و برنامه هاي آموز

مهارت دانش نگرش و بینشی را به دانشجو منتقل کنیم و کاري به شغل نداشته باشیم
ما بگوییم کاري به اینکه چه تعداد نیروي انسانی الزم است نداریم اما حتما بایستی محتواي مهارتی و قاب

شغل با محتوایی که در آموزش عالی تدریس می شود وجود داشته باشد
سپس از آن به آموزش عالی برگردیم و استانداردهاي درسی را بر مبناي . محور را استانداردسازي بکنیم

در برنامه هاي آموزشی از ابعاد فرهنگی، البته این به این معنی نیست که ما .استانداردهاي شغلی توسعه دهیم
  .اقتصادي سیاسی، اجتماعی غافل شویم

  لرگانی حسینی
من یک نگاهی به برنامه هاي توسعه به ویژه در برنامه پنجم داشتم آینده نگري و آینده پژوهی در بین 

باالدستی قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست هاي کلی نظام، بیانات ره

  
مهمترین موضوعات  

. نوآوري برسیم
کنیم و حداقل به فاز دوم 

داشته باشیم و آن هم ساخت اقتصاد دانش است
فناوري اطالعات و نظام نهادي و انگیزشی

است که باید نظام نوآوري را شکل دهد، حتی آموزش و پرورش را باید توسعه دهد، فناوري اطالعات را توسعه 
دهد و نظام نهادي و انگیزشی را شکل دهد
این نظام ما نمی توانیم اقتصاد دانش بسازیم

درستی با نظام هاي دیگر را ندارد
نظام اقتصادي رابطه اي وجود ندارد

کشور نمی تواند نقشی داشته باشد، تنها از طریق یک شغل است که می تواند نقش ایفا کند و دانش را وارد 
چرخه اقتصادي پیدا کند تا رابطه بین قابلیت ها، مهارتها، دانش بینش و نگرش فردي که از دانشگاه فارغ 

التحصیل می شود و نیازهایی که بنگاهها در یک شغل معین براي قابلی
اگر این رابطه وجود نداشته باشد دانش به جامعه تزریق نمی شود، متاسفانه در کشور ما، بزرگترین چالش . دارند

این است که این رابطه وجود ندارد و تنها از این طریق است که می توانیم تکنولوژي را توسعه دهیم، کارایی و 
بهره وري را در نظام ا

می بینیم که در این نظام اصال مشخص نیست که شغلها به چه مهارتهایی نیاز دارند، یعنی نیاز هاي یک شغل 
دانش محور مشخص نیست، براي اینکه مشخص شود ما بایستی یک استانداردهایی براي شغل

داشته باشیم، متاسفانه این کار در کشور ما انجام نشده است
می گوییم یک شغل حسابداري به چه قابلیتهایی به چه مهارت هایی به چه دانش و چه اطالعاتی نیاز دارد

بیاییم برنامه هاي درسی و برنامه هاي آموز
مهارت دانش نگرش و بینشی را به دانشجو منتقل کنیم و کاري به شغل نداشته باشیم

ما بگوییم کاري به اینکه چه تعداد نیروي انسانی الزم است نداریم اما حتما بایستی محتواي مهارتی و قاب
شغل با محتوایی که در آموزش عالی تدریس می شود وجود داشته باشد

محور را استانداردسازي بکنیم
استانداردهاي شغلی توسعه دهیم

اقتصادي سیاسی، اجتماعی غافل شویم
  

حسینی مریم
من یک نگاهی به برنامه هاي توسعه به ویژه در برنامه پنجم داشتم آینده نگري و آینده پژوهی در بین 

باالدستی قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست هاي کلی نظام، بیانات ره
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فرهنگی، برنامه هاي توسعه، قانون اهداف وزارت عطف، بیانیه آموزش عالی براي قرن آینده،  بیانیه کنفرانس 
سیاستهایی که داخل هر یک از این اسناد بود و این نشان می دهد 

یعنی فقط کنفرانس جهانی علم در . که در کشور ما علیرغم اهمیتی که دارد به این مسئله کم پرداخته شده است
و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم این موضوع بود، یعنی باز هم به نوعی به صورت تخصصی به این 
ضیه نگاه شده است ولی در سیاستهاي کلی نظام، بیانات رهبري، مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی انگار 

  

همه ما به نوعی از چالش ها آگاهی داریم، از رشد بی رویه کمی، فروکاستن کیفیت در مقابل کمیت، که البته 
الش نمی دانم چون وقتی که تقاضا وجود دارد، اگر به تقاضا پاسخ ندهیم چه 
اتفاقی می افتد، اینکه افراد متقاضی به کشورهاي همسایه و کشورهاي دورتر می روند و ارز زیادي از مملکت 

ا ر% 15میلیونی کشور ما آموزش عالی  
هستند ما خیلی رشد بی رویه % 50پوشش داده است، حاال این نسبت به کشورهاي توسعه یافته که باالي مرز 

کمی نداشتیم، اگر چنانچه ما به صورت قیفی عمل کنیم، یعنی به راحتی بیایند ولی به سختی بتوانند بروند و با 
نگري محتواي درسی، حافظه گرایی شیفت 

  .پیدا کند و به مسایل دیگري بپردازد، قطعا کیفیت هم پاسخ داده خواهد شد
موضوع دیگر دانشجویان خارجی است در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنوع بخشی منابع مالی آموزش 
شود، من متوجه شدم که نه تنها این اتفاق نیافتاد 
و نه تنها به دانشگاه ها و آن اقتصاد بسیار درمانده شان کمکی نکرد، بلکه بار سنگینی را هم به دوش وزارت 
انداخت از کشورهاي اطراف مثل سومالی و آفریقا و کشورهاي عربی یکسري دانشجویان خاص با اهداف بسیار 

می خواهم . خاص آمدند و ما افت کردیم؛ یعنی نه تنها پولی نگرفتیم بلکه پول هم دادیم

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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فرهنگی، برنامه هاي توسعه، قانون اهداف وزارت عطف، بیانیه آموزش عالی براي قرن آینده،  بیانیه کنفرانس 
سیاستهایی که داخل هر یک از این اسناد بود و این نشان می دهد  گرفتیم از فرامینی، 21جهانی علم در سده 

که در کشور ما علیرغم اهمیتی که دارد به این مسئله کم پرداخته شده است
و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم این موضوع بود، یعنی باز هم به نوعی به صورت تخصصی به این 
ضیه نگاه شده است ولی در سیاستهاي کلی نظام، بیانات رهبري، مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی انگار 

  .بحث آینده برایشان اهمیتی ندارد

همه ما به نوعی از چالش ها آگاهی داریم، از رشد بی رویه کمی، فروکاستن کیفیت در مقابل کمیت، که البته 
الش نمی دانم چون وقتی که تقاضا وجود دارد، اگر به تقاضا پاسخ ندهیم چه رشد بی رویه کمی را هم زیاد چ

اتفاقی می افتد، اینکه افراد متقاضی به کشورهاي همسایه و کشورهاي دورتر می روند و ارز زیادي از مملکت 
 70از جمعیت . خارج می شود و باز یک چالش دیگر بوجود می آید

پوشش داده است، حاال این نسبت به کشورهاي توسعه یافته که باالي مرز 
کمی نداشتیم، اگر چنانچه ما به صورت قیفی عمل کنیم، یعنی به راحتی بیایند ولی به سختی بتوانند بروند و با 

نگري محتواي درسی، حافظه گرایی شیفت توجه به مشکالتی که در فرایند یادگیري و یاددهی هست بحث باز
پیدا کند و به مسایل دیگري بپردازد، قطعا کیفیت هم پاسخ داده خواهد شد

موضوع دیگر دانشجویان خارجی است در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنوع بخشی منابع مالی آموزش 
شود، من متوجه شدم که نه تنها این اتفاق نیافتاد برخی از اینها از طریق گرفتن دانشجویان خارجی تامین 

و نه تنها به دانشگاه ها و آن اقتصاد بسیار درمانده شان کمکی نکرد، بلکه بار سنگینی را هم به دوش وزارت 
انداخت از کشورهاي اطراف مثل سومالی و آفریقا و کشورهاي عربی یکسري دانشجویان خاص با اهداف بسیار 

خاص آمدند و ما افت کردیم؛ یعنی نه تنها پولی نگرفتیم بلکه پول هم دادیم خاص در رشته هاي

  
مهمترین موضوعات  

فرهنگی، برنامه هاي توسعه، قانون اهداف وزارت عطف، بیانیه آموزش عالی براي قرن آینده،  بیانیه کنفرانس 
جهانی علم در سده 

که در کشور ما علیرغم اهمیتی که دارد به این مسئله کم پرداخته شده است
و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم این موضوع بود، یعنی باز هم به نوعی به صورت تخصصی به این  21سده 

ضیه نگاه شده است ولی در سیاستهاي کلی نظام، بیانات رهبري، مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی انگار ق
بحث آینده برایشان اهمیتی ندارد

  
همه ما به نوعی از چالش ها آگاهی داریم، از رشد بی رویه کمی، فروکاستن کیفیت در مقابل کمیت، که البته 

رشد بی رویه کمی را هم زیاد چ
اتفاقی می افتد، اینکه افراد متقاضی به کشورهاي همسایه و کشورهاي دورتر می روند و ارز زیادي از مملکت 

خارج می شود و باز یک چالش دیگر بوجود می آید
پوشش داده است، حاال این نسبت به کشورهاي توسعه یافته که باالي مرز 

کمی نداشتیم، اگر چنانچه ما به صورت قیفی عمل کنیم، یعنی به راحتی بیایند ولی به سختی بتوانند بروند و با 
توجه به مشکالتی که در فرایند یادگیري و یاددهی هست بحث باز

پیدا کند و به مسایل دیگري بپردازد، قطعا کیفیت هم پاسخ داده خواهد شد
موضوع دیگر دانشجویان خارجی است در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنوع بخشی منابع مالی آموزش 

برخی از اینها از طریق گرفتن دانشجویان خارجی تامین . عالی 
و نه تنها به دانشگاه ها و آن اقتصاد بسیار درمانده شان کمکی نکرد، بلکه بار سنگینی را هم به دوش وزارت 
انداخت از کشورهاي اطراف مثل سومالی و آفریقا و کشورهاي عربی یکسري دانشجویان خاص با اهداف بسیار 

خاص در رشته هاي
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بگویم که هدف برنامه نوشته می شود و حتی به یک نوعی اجرا می شود ولی وقتی تحلیل می کنید به آن چیزي 

ه نگاه آمایشی وجود داشت ولی چرا با اینکه به آن 
یا بحث بالندگی، ما در بخش اول اهداف کیفی برنامه چهارم 
بحث توانمندسازي اعضاي هیات علمی را داریم، چالش هاي ما همیشه براي ما چالش است چرا؟ من دو برنامه 
درگیر آن بودم متوجه شدم که عدم راهیابی سیاستها و چالشهاي مطرح شده، حاال فرض 

مثال فرض آمایش سرزمین ولی به . یعنی سیاست اتخاذ می شود
دکتر .. ه عدم راهیابی آن چالش یا سیاست خاص که وقتی توسط تدوین گران برنام

توفیقی گفتند به طور پروژه اي مطرح شود در برنامه پنجم خیلی از مسائل به صورت پروژه اي مطرح و استنتاج 
یعنی . هاي قوي هم به دست آمد، ولی وقتی آنجا رفت عقیم ماند و به مواد و تبصره هاي قانون راه پیدا نکرد

  .نادیده می گیرد
راه پیدا میکند چیزي که من در ارزشیابی برنامه خیلی به آن 

هیچ سند . برخوردم این بود که عدم ایجاد یک همزبانی الزم بین تدوین گران برنامه و اجرا کنندگان برنامه بود
همه مهمتر هیچ ضمانت اجرایی در بین اجرا کنندگان برنامه 

تکنیسین و کاردان ما  5یک خودراي خاصی در اجرا و اهداف برنامه وجود دارد، مثال در مقابل هر کارشناس 
 در برنامه پنجم سیاستی که اتخاذ شد این بود که 
تحصیالت تکمیلی ما در سطح فوق لیسانس و دکترا با این رشد بی رویه در سطح کارشناسی پیش نرود چرا؟ 
چون بسترهاي الزم وجود ندارد ولی چه اتفاقی افتاد؟ درست برعکسش اتفاق افتاد چرا؟ چون دانشگاه ها با 
وم با تفسیر به راي کردن خود قانون برنامه براي خودش و برخالف آنچه که در متن قانون 
است میآید چیز دیگري را اجرا می کند، براي اینکه می گوید سرانه یک دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 

چون بستر . رکز زدایی داشته باشیم، راه را به بیراهه رفتیم
  .الزم براي تفکر دموکراتیک و دموکراسی در کشور هنوز در بسیاري از جنبه ها ایجاد نشده است

این یک مشکل تاریخی است شاید یکی از دالیل انحطاط ما این شد که بین حکمت نظري مان و عملمان یک 
یک زمانی اینها به هم نزدیک بود و دوره هاي طالیی می ساخت یعنی وقتی ایده وارد 

بین بایدها و هست ها یک عمل می شد در حدي که امکان تحققش را داشت رخ می داد، ولی از یک زمانی 
ظرافتهاي فنی را در . افتراقی افتاد ، این گسست بین حکمت نظري و عمل یکی از آفتهایی هست که وجود دارد

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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بگویم که هدف برنامه نوشته می شود و حتی به یک نوعی اجرا می شود ولی وقتی تحلیل می کنید به آن چیزي 
  . که باید می رسیدید نرسیدید

ه نگاه آمایشی وجود داشت ولی چرا با اینکه به آن در مورد بحث آمایش سرزمین ، در برنامه هاي توسعه همیش
یا بحث بالندگی، ما در بخش اول اهداف کیفی برنامه چهارم . اهمیت داده می شود ولی به کار بسته نمی شود

بحث توانمندسازي اعضاي هیات علمی را داریم، چالش هاي ما همیشه براي ما چالش است چرا؟ من دو برنامه 
درگیر آن بودم متوجه شدم که عدم راهیابی سیاستها و چالشهاي مطرح شده، حاال فرض چهارم و پنجمی که 

یعنی سیاست اتخاذ می شود.. کنید رشد بی رویه و یا آمایش سرزمین و
عدم راهیابی آن چالش یا سیاست خاص که وقتی توسط تدوین گران برنام. برنامه راه پیدا نمی کند

توفیقی گفتند به طور پروژه اي مطرح شود در برنامه پنجم خیلی از مسائل به صورت پروژه اي مطرح و استنتاج 
هاي قوي هم به دست آمد، ولی وقتی آنجا رفت عقیم ماند و به مواد و تبصره هاي قانون راه پیدا نکرد

نادیده می گیرداعاده دیگري هست که این تمام تالش متخصصین امر را 
راه پیدا میکند چیزي که من در ارزشیابی برنامه خیلی به آن .. مسائلی هم مثل کیفیت ، آمایش سرزمین و

برخوردم این بود که عدم ایجاد یک همزبانی الزم بین تدوین گران برنامه و اجرا کنندگان برنامه بود
همه مهمتر هیچ ضمانت اجرایی در بین اجرا کنندگان برنامه  پشتیبانی که بیاید توضیح دهد وجود ندارد و از

  آیا واقعا مواد و اهداف برنامه انجام شده است؟
یک خودراي خاصی در اجرا و اهداف برنامه وجود دارد، مثال در مقابل هر کارشناس 

 در برنامه پنجم سیاستی که اتخاذ شد این بود که داشته باشیم، ولی دقیقا عکس این را انجام می دهند ، مثال
تحصیالت تکمیلی ما در سطح فوق لیسانس و دکترا با این رشد بی رویه در سطح کارشناسی پیش نرود چرا؟ 
چون بسترهاي الزم وجود ندارد ولی چه اتفاقی افتاد؟ درست برعکسش اتفاق افتاد چرا؟ چون دانشگاه ها با 

وم با تفسیر به راي کردن خود قانون برنامه براي خودش و برخالف آنچه که در متن قانون خودرایی، یا وزارت عل
است میآید چیز دیگري را اجرا می کند، براي اینکه می گوید سرانه یک دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 

  .دکترا بیشتر از دوره کاردانی است 
رکز زدایی داشته باشیم، راه را به بیراهه رفتیمدر نتیجه ما چه تمرکز گرایی داشته باشیم و چه تم

الزم براي تفکر دموکراتیک و دموکراسی در کشور هنوز در بسیاري از جنبه ها ایجاد نشده است

   ظریفیانغالمرضا 
این یک مشکل تاریخی است شاید یکی از دالیل انحطاط ما این شد که بین حکمت نظري مان و عملمان یک 

یک زمانی اینها به هم نزدیک بود و دوره هاي طالیی می ساخت یعنی وقتی ایده وارد . گسست جدي اتفاق افتاد
عمل می شد در حدي که امکان تحققش را داشت رخ می داد، ولی از یک زمانی 

افتراقی افتاد ، این گسست بین حکمت نظري و عمل یکی از آفتهایی هست که وجود دارد

  
مهمترین موضوعات  

بگویم که هدف برنامه نوشته می شود و حتی به یک نوعی اجرا می شود ولی وقتی تحلیل می کنید به آن چیزي 
که باید می رسیدید نرسیدید

در مورد بحث آمایش سرزمین ، در برنامه هاي توسعه همیش
اهمیت داده می شود ولی به کار بسته نمی شود

بحث توانمندسازي اعضاي هیات علمی را داریم، چالش هاي ما همیشه براي ما چالش است چرا؟ من دو برنامه 
چهارم و پنجمی که 

کنید رشد بی رویه و یا آمایش سرزمین و
برنامه راه پیدا نمی کند

توفیقی گفتند به طور پروژه اي مطرح شود در برنامه پنجم خیلی از مسائل به صورت پروژه اي مطرح و استنتاج 
هاي قوي هم به دست آمد، ولی وقتی آنجا رفت عقیم ماند و به مواد و تبصره هاي قانون راه پیدا نکرد

اعاده دیگري هست که این تمام تالش متخصصین امر را 
مسائلی هم مثل کیفیت ، آمایش سرزمین و

برخوردم این بود که عدم ایجاد یک همزبانی الزم بین تدوین گران برنامه و اجرا کنندگان برنامه بود
پشتیبانی که بیاید توضیح دهد وجود ندارد و از

آیا واقعا مواد و اهداف برنامه انجام شده است؟. نیست 
یک خودراي خاصی در اجرا و اهداف برنامه وجود دارد، مثال در مقابل هر کارشناس 

داشته باشیم، ولی دقیقا عکس این را انجام می دهند ، مثال
تحصیالت تکمیلی ما در سطح فوق لیسانس و دکترا با این رشد بی رویه در سطح کارشناسی پیش نرود چرا؟ 
چون بسترهاي الزم وجود ندارد ولی چه اتفاقی افتاد؟ درست برعکسش اتفاق افتاد چرا؟ چون دانشگاه ها با 

خودرایی، یا وزارت عل
است میآید چیز دیگري را اجرا می کند، براي اینکه می گوید سرانه یک دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 

دکترا بیشتر از دوره کاردانی است 
در نتیجه ما چه تمرکز گرایی داشته باشیم و چه تم

الزم براي تفکر دموکراتیک و دموکراسی در کشور هنوز در بسیاري از جنبه ها ایجاد نشده است
  

غالمرضا دکتر 
این یک مشکل تاریخی است شاید یکی از دالیل انحطاط ما این شد که بین حکمت نظري مان و عملمان یک 

گسست جدي اتفاق افتاد
عمل می شد در حدي که امکان تحققش را داشت رخ می داد، ولی از یک زمانی 

افتراقی افتاد ، این گسست بین حکمت نظري و عمل یکی از آفتهایی هست که وجود دارد
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بسیاري از روساي دانشگاههاي ما اصال نمی دانند که 
ارت ممکن است اصال ندانند از همین ظرفیتهاي ایجاد شده چگونه باید 

ما داریم کار خودمان را . ما هزینه هاي یک نظام مطلقه را می دهیم شاید جز آنارشیست ترین نظامها هستیم 

باید . یکنم در یک بحثی مثل برنامه ششم هم ما باید نقطه ضعف ها را بپردازیم و هم به خود چالشها

نظام سیاسی ما چقدر توانسته سرمایه اجتماعی را افزایش دهد، چون سرمایه اجتماعی را زیربناي خیلی از این 
دهد یک چیز است و تخریبش هم براي همه ما روشن است، یعنی سرمایه 
اجتماعی ما کاهش یافته است و از سمت تعهد به منافع ملی کامال به سمت فردگرایی داریم حرکت میکنیم و این 
ح یعنی براي افراد منافع فردي اصل شده است، حتی ما این را در سط

آموزش عالی و مدیریت هم داریم می بینیم، یعنی براي تعیین رییس یک دانشگاه می بینید که چقدر منافع 
یک رئیس دانشگاه آمده است که . دانشگاه و آموزش عالی برایش اهمیت دارد و چقدر منافع فردي اش مهم است

بعضا وقتی . سته نظام انگیزشی ما را تقویت کند
این بحثی که شما درباره کیفیت می . من با بعضی از این دانشجویان که صحبت می کنم هیچ انگیزه اي ندارند

گویید، طرف دیگر رابطه اش با نظام آموزشی و درسی و آموزشی حداقلی است و فقط می خواهد نمره اي بگیرد 
یعنی از همان اول در گوش ما از امام علی 
گفتند که مسلمان دو روزش نباید مثل هم باشد،شما همین جمله ساده را چقدر عملیاتی می بینید، نظام سیاسی 

من تصور . پروژه است خود این یک... چقدر توانسته یکپارچگی اجتماعی، انسجام، وحدت، انگیزش، ملیت و 
میکنم شاید ریشه بعضی از مسائلی که ما در آموزش عالی می بینیم چه نقطه ضعف و چه چالش بر میگردد به 

به نظر من این یک بحث قابل . نظام سیاسی واینکه نظام سیاسی دارد با این کشور و این مردم چه کار دارد میکند

ششم بخواهم تعریف کنم، که سعی بکند مسائل دوستان را هم در نظر بگیرد یکی 
بحث مسئله کیفیت است، یعنی حاال چه اسمش را نقطه ضعف بگذاریم و چه چالش، ما از نظر نگاه نوین به 
 یعنی ما کیفیت را به چند شاخص تقلیل دادیم و نرفتیم به سمت طراحی و استقرار

این یک پروژه است که اگر این کلید بخورد هم داخلش نهادسازي است، هم 
بحث توانمندسازي هیات علمی داخلش است ، اینها زیر پروژه هایش است، هم بحث بازنگري در نظام برنامه 
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29 
 

بسیاري از روساي دانشگاههاي ما اصال نمی دانند که . برنامه نمی توان دید این را باید در سازماندهی ستاد دید
ارت ممکن است اصال ندانند از همین ظرفیتهاي ایجاد شده چگونه باید احکام قانونی شان چیست، معاونین وز

  
ما هزینه هاي یک نظام مطلقه را می دهیم شاید جز آنارشیست ترین نظامها هستیم 

  .گاهی اوقات بعضی از مفاهیم منحط می شود. 

 دکتر جعفر توفیقی 

یکنم در یک بحثی مثل برنامه ششم هم ما باید نقطه ضعف ها را بپردازیم و هم به خود چالشها
  . نقطه ضعف ها هم شناسایی و برطرف شوند

نظام سیاسی ما چقدر توانسته سرمایه اجتماعی را افزایش دهد، چون سرمایه اجتماعی را زیربناي خیلی از این 
دهد یک چیز است و تخریبش هم براي همه ما روشن است، یعنی سرمایه حاال افزایش ب. بحث ها میدانم

اجتماعی ما کاهش یافته است و از سمت تعهد به منافع ملی کامال به سمت فردگرایی داریم حرکت میکنیم و این 
یعنی براي افراد منافع فردي اصل شده است، حتی ما این را در سط. چیزي است که به روشنی داریم می بینیم

آموزش عالی و مدیریت هم داریم می بینیم، یعنی براي تعیین رییس یک دانشگاه می بینید که چقدر منافع 
دانشگاه و آموزش عالی برایش اهمیت دارد و چقدر منافع فردي اش مهم است

سته نظام انگیزشی ما را تقویت کندیا اینکه نظام سیاسی ما چقدر توان... ارتقا پیدا کند به استادي یا 
من با بعضی از این دانشجویان که صحبت می کنم هیچ انگیزه اي ندارند

گویید، طرف دیگر رابطه اش با نظام آموزشی و درسی و آموزشی حداقلی است و فقط می خواهد نمره اي بگیرد 
یعنی از همان اول در گوش ما از امام علی ...یزشی آن وفاق، انسجام، تعهد ، تعهد به تعالیاین نظام انگ

گفتند که مسلمان دو روزش نباید مثل هم باشد،شما همین جمله ساده را چقدر عملیاتی می بینید، نظام سیاسی 
چقدر توانسته یکپارچگی اجتماعی، انسجام، وحدت، انگیزش، ملیت و 

میکنم شاید ریشه بعضی از مسائلی که ما در آموزش عالی می بینیم چه نقطه ضعف و چه چالش بر میگردد به 
نظام سیاسی واینکه نظام سیاسی دارد با این کشور و این مردم چه کار دارد میکند

ششم بخواهم تعریف کنم، که سعی بکند مسائل دوستان را هم در نظر بگیرد یکی  اگر دو یا سه پروژه در برنامه
بحث مسئله کیفیت است، یعنی حاال چه اسمش را نقطه ضعف بگذاریم و چه چالش، ما از نظر نگاه نوین به 

یعنی ما کیفیت را به چند شاخص تقلیل دادیم و نرفتیم به سمت طراحی و استقرار.کیفیت دستمان خالیست
این یک پروژه است که اگر این کلید بخورد هم داخلش نهادسازي است، هم . نظام هاي تضمین کیفیت و تعالی

بحث توانمندسازي هیات علمی داخلش است ، اینها زیر پروژه هایش است، هم بحث بازنگري در نظام برنامه 

  
مهمترین موضوعات  

برنامه نمی توان دید این را باید در سازماندهی ستاد دید
احکام قانونی شان چیست، معاونین وز

  .استفاده کنند
ما هزینه هاي یک نظام مطلقه را می دهیم شاید جز آنارشیست ترین نظامها هستیم 

. انجام میدهیم
  
  

دکتر جعفر توفیقی 
یکنم در یک بحثی مثل برنامه ششم هم ما باید نقطه ضعف ها را بپردازیم و هم به خود چالشهامن فکر م

نقطه ضعف ها هم شناسایی و برطرف شوند
نظام سیاسی ما چقدر توانسته سرمایه اجتماعی را افزایش دهد، چون سرمایه اجتماعی را زیربناي خیلی از این 

بحث ها میدانم
اجتماعی ما کاهش یافته است و از سمت تعهد به منافع ملی کامال به سمت فردگرایی داریم حرکت میکنیم و این 

چیزي است که به روشنی داریم می بینیم
آموزش عالی و مدیریت هم داریم می بینیم، یعنی براي تعیین رییس یک دانشگاه می بینید که چقدر منافع 

دانشگاه و آموزش عالی برایش اهمیت دارد و چقدر منافع فردي اش مهم است
ارتقا پیدا کند به استادي یا 

من با بعضی از این دانشجویان که صحبت می کنم هیچ انگیزه اي ندارند
گویید، طرف دیگر رابطه اش با نظام آموزشی و درسی و آموزشی حداقلی است و فقط می خواهد نمره اي بگیرد 

این نظام انگ.و برود
گفتند که مسلمان دو روزش نباید مثل هم باشد،شما همین جمله ساده را چقدر عملیاتی می بینید، نظام سیاسی 

چقدر توانسته یکپارچگی اجتماعی، انسجام، وحدت، انگیزش، ملیت و 
میکنم شاید ریشه بعضی از مسائلی که ما در آموزش عالی می بینیم چه نقطه ضعف و چه چالش بر میگردد به 

نظام سیاسی واینکه نظام سیاسی دارد با این کشور و این مردم چه کار دارد میکند
  .بررسی است

اگر دو یا سه پروژه در برنامه
بحث مسئله کیفیت است، یعنی حاال چه اسمش را نقطه ضعف بگذاریم و چه چالش، ما از نظر نگاه نوین به 

کیفیت دستمان خالیست
نظام هاي تضمین کیفیت و تعالی

بحث توانمندسازي هیات علمی داخلش است ، اینها زیر پروژه هایش است، هم بحث بازنگري در نظام برنامه 
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لطمه میخوریم، االن استانداردهاي  ما االن داریم بسیار
استادي که ده . آموزشی فقط دانشجو را وابسته ندانید، استادش هم کوتاه می آید چون خودش هم درگیر است

استادي که ده سال پیش با . سال پیش یک پایان نامه را ممیزي می کرد، االن دیگر این کار را انجام نمی دهد
و امتحان میگرفت االن این کار را نمیکند، بنابراین یک پروژه، پروژه کیفیت 

سال دیگر یعنی انتهاي  5است که با همه این زیر مولفه هایی که دوستان دارند می گویند کلید بخورد و مثال 
ایش تربیت شده ما چهره کیفیت را متفاوت تر از امروز ببینیم، یعنی نهادسازي شده باشد، ادمه

باشند، فرایندهایش تعریف شده باشند، مدلهاي مشخصی طراحی و مستقر شده باشد و این مدلها کار کند و 
  . و عملکردهایتان را مقایسه کنید و برگردید در سیاستهایتان بازنگري کنید

ت می آمد در دورانی که فراغ بال دارد چندتا پروژه تعریف 
می کرد مثل همین کیفیت، از ورودي تا خروجی تعریف می کرد و میدید که کجاهاي این پروژه نیاز به برنامه 
اینکه شما پروژه اي به اسم مدیریت کیفیت را کلید بزنید و مطالعه کنید، طراحی 
ید، مصوبه نمیخواهد منابعش مصوبه می خواهد، یعنی وزارت علوم یک سال پیش این را شروع میکرد، امروز 
که در آستانه برنامه است می آمد بیرون که من پروژه کیفیتم آماده است دو تا چیز الزم است که وارد برنامه 

این مصوبه کجا را می خواهد؟ مثال . باشد
به نظر من این میشد ایده آل که وزارت یک قدم جلوتر از برنامه باشد، اینکه چه می خواهید که 
در برنامه بیاید، مثال یک پروژه اي به اسم کیفیت که همه چیز که نباید داخل برنامه بیاید یا یک جمله هم که 

  .این جمله خاصیتی ندارد
پروژه دوم اینکه من یک بحثی با آقاي دکتر مردوخی داشتم روي بحث حکمرانی خوب، ایشان اسمش را نظام 
در  تدبیر گذاشته است من این را یک درجه پایین تر در سطح آموزش عالی آوردم، گفتم معناي حکمرانی خوب

آموزش عالی چیست؟ به نظر من ما باید یک بار از صدر تا ذیل بازنگري کنیم که چگونه نظام علمی کشور را 
ما در خود ستاد ... داریم مدیریت می کنیم و چگونه باید مدیریت کنیم، االن همش مقصر را دولت و مجلس و 

اصال شاخص هاي .. ارباب رجوع، وهم مشکل داریم ، تفکرات پیچیده، تصمیمات پیچیده، سرگردان شدن 
حکمرانی خوب چیست؟ تعهد به قانون ، کنترل فساد، ما فساد را در نظام آموزش عالی چگونه کنترل میکنیم، 
کیفیت آیین نامه ها و مقرراتمان بسیار بحث جدي است، یا نظام تصمیم سازي ما در نظام مدیریت آموزش عالی 
کنیم؟داخل نظام حکمرانی خوب بحث بالندگی مدیریت مطرح است، ما با 
مدیریت ها چه کار میکنیم؟ شاخص هایمان براي رئیس دانشگاه چیست؟ براي روساي دانشگاه ها چه کارنامه اي 

این همه . اینها داخل همان پروژه حکمرانی خوب است
ها؟با کدام نظام تصمیم سازي با کدام نظام مطالعه و 
پژوهش ؟ کدام دانشگاه را بروید ساختاري غیر از جلسه براي تصمیم گیري دارند؟ این پروژه اگر آماده شود یک 

است ، قانون عالی انقالب فرهنگی اصال مغایر با 
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ما االن داریم بسیار... ریزي درسی داخلش است، هم استانداردهاي آموزشی
آموزشی فقط دانشجو را وابسته ندانید، استادش هم کوتاه می آید چون خودش هم درگیر است

سال پیش یک پایان نامه را ممیزي می کرد، االن دیگر این کار را انجام نمی دهد
و امتحان میگرفت االن این کار را نمیکند، بنابراین یک پروژه، پروژه کیفیت رفت  یک استانداردي سر کالس می

است که با همه این زیر مولفه هایی که دوستان دارند می گویند کلید بخورد و مثال 
ما چهره کیفیت را متفاوت تر از امروز ببینیم، یعنی نهادسازي شده باشد، ادمه 99

باشند، فرایندهایش تعریف شده باشند، مدلهاي مشخصی طراحی و مستقر شده باشد و این مدلها کار کند و 
و عملکردهایتان را مقایسه کنید و برگردید در سیاستهایتان بازنگري کنید. سیستم بازخورد هم داشته باشد

ت می آمد در دورانی که فراغ بال دارد چندتا پروژه تعریف حاال که بحث برنامه ششم شد، ایده آل این بود که وزار
می کرد مثل همین کیفیت، از ورودي تا خروجی تعریف می کرد و میدید که کجاهاي این پروژه نیاز به برنامه 

اینکه شما پروژه اي به اسم مدیریت کیفیت را کلید بزنید و مطالعه کنید، طراحی . دارد، آن را در برنامه میبرد
ید، مصوبه نمیخواهد منابعش مصوبه می خواهد، یعنی وزارت علوم یک سال پیش این را شروع میکرد، امروز 
که در آستانه برنامه است می آمد بیرون که من پروژه کیفیتم آماده است دو تا چیز الزم است که وارد برنامه 

باشد شود، یک منابع می خواهد، دوم اینکه باید یک ساختار سازمانی داشته
به نظر من این میشد ایده آل که وزارت یک قدم جلوتر از برنامه باشد، اینکه چه می خواهید که . دولت و مجلس

در برنامه بیاید، مثال یک پروژه اي به اسم کیفیت که همه چیز که نباید داخل برنامه بیاید یا یک جمله هم که 
این جمله خاصیتی ندارد... بگویید در برنامه ششم افزایش کیفیت داشته باشیمکافی نیست مثال 

پروژه دوم اینکه من یک بحثی با آقاي دکتر مردوخی داشتم روي بحث حکمرانی خوب، ایشان اسمش را نظام 
تدبیر گذاشته است من این را یک درجه پایین تر در سطح آموزش عالی آوردم، گفتم معناي حکمرانی خوب

آموزش عالی چیست؟ به نظر من ما باید یک بار از صدر تا ذیل بازنگري کنیم که چگونه نظام علمی کشور را 
داریم مدیریت می کنیم و چگونه باید مدیریت کنیم، االن همش مقصر را دولت و مجلس و 

هم مشکل داریم ، تفکرات پیچیده، تصمیمات پیچیده، سرگردان شدن 
حکمرانی خوب چیست؟ تعهد به قانون ، کنترل فساد، ما فساد را در نظام آموزش عالی چگونه کنترل میکنیم، 
کیفیت آیین نامه ها و مقرراتمان بسیار بحث جدي است، یا نظام تصمیم سازي ما در نظام مدیریت آموزش عالی 

کنیم؟داخل نظام حکمرانی خوب بحث بالندگی مدیریت مطرح است، ما با چگونه است؟ با هیات امنا چیکار می
مدیریت ها چه کار میکنیم؟ شاخص هایمان براي رئیس دانشگاه چیست؟ براي روساي دانشگاه ها چه کارنامه اي 

اینها داخل همان پروژه حکمرانی خوب است..داریم؟ در سازمان هاي اقتصادي این الگوها را دارند
ها؟با کدام نظام تصمیم سازي با کدام نظام مطالعه و  IRتجربه کجا دارد می رود و مستند سازي میشود؟یا 

پژوهش ؟ کدام دانشگاه را بروید ساختاري غیر از جلسه براي تصمیم گیري دارند؟ این پروژه اگر آماده شود یک 
عالی انقالب فرهنگی اصال مغایر با جاهایی از آن باید وارد برنامه شود مثال بعضی از مصوبات شوراي 

  
مهمترین موضوعات  

ریزي درسی داخلش است، هم استانداردهاي آموزشی
آموزشی فقط دانشجو را وابسته ندانید، استادش هم کوتاه می آید چون خودش هم درگیر است

سال پیش یک پایان نامه را ممیزي می کرد، االن دیگر این کار را انجام نمی دهد
یک استانداردي سر کالس می

است که با همه این زیر مولفه هایی که دوستان دارند می گویند کلید بخورد و مثال 
99برنامه سال 

باشند، فرایندهایش تعریف شده باشند، مدلهاي مشخصی طراحی و مستقر شده باشد و این مدلها کار کند و 
سیستم بازخورد هم داشته باشد

حاال که بحث برنامه ششم شد، ایده آل این بود که وزار
می کرد مثل همین کیفیت، از ورودي تا خروجی تعریف می کرد و میدید که کجاهاي این پروژه نیاز به برنامه 

دارد، آن را در برنامه میبرد
ید، مصوبه نمیخواهد منابعش مصوبه می خواهد، یعنی وزارت علوم یک سال پیش این را شروع میکرد، امروز کن

که در آستانه برنامه است می آمد بیرون که من پروژه کیفیتم آماده است دو تا چیز الزم است که وارد برنامه 
شود، یک منابع می خواهد، دوم اینکه باید یک ساختار سازمانی داشته

دولت و مجلس
در برنامه بیاید، مثال یک پروژه اي به اسم کیفیت که همه چیز که نباید داخل برنامه بیاید یا یک جمله هم که 

کافی نیست مثال 
پروژه دوم اینکه من یک بحثی با آقاي دکتر مردوخی داشتم روي بحث حکمرانی خوب، ایشان اسمش را نظام 
تدبیر گذاشته است من این را یک درجه پایین تر در سطح آموزش عالی آوردم، گفتم معناي حکمرانی خوب

آموزش عالی چیست؟ به نظر من ما باید یک بار از صدر تا ذیل بازنگري کنیم که چگونه نظام علمی کشور را 
داریم مدیریت می کنیم و چگونه باید مدیریت کنیم، االن همش مقصر را دولت و مجلس و 

هم مشکل داریم ، تفکرات پیچیده، تصمیمات پیچیده، سرگردان شدن 
حکمرانی خوب چیست؟ تعهد به قانون ، کنترل فساد، ما فساد را در نظام آموزش عالی چگونه کنترل میکنیم، 
کیفیت آیین نامه ها و مقرراتمان بسیار بحث جدي است، یا نظام تصمیم سازي ما در نظام مدیریت آموزش عالی 

چگونه است؟ با هیات امنا چیکار می
مدیریت ها چه کار میکنیم؟ شاخص هایمان براي رئیس دانشگاه چیست؟ براي روساي دانشگاه ها چه کارنامه اي 

داریم؟ در سازمان هاي اقتصادي این الگوها را دارند
تجربه کجا دارد می رود و مستند سازي میشود؟یا 

پژوهش ؟ کدام دانشگاه را بروید ساختاري غیر از جلسه براي تصمیم گیري دارند؟ این پروژه اگر آماده شود یک 
جاهایی از آن باید وارد برنامه شود مثال بعضی از مصوبات شوراي 
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حاال . بعضی از مصوباتش مغایر با قانون برنامه پنجم است که مقدم بر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی است
این نظام تدبیر و حکمرانی خوب می تواند نسبت به مجلس و شوراي عالی انقالب فرهنگی به وزارت علوم باشد 
این نظام حکمرانی که مدیریت است باید 

دکتر صالحی میگفتند ما به یک بیداري علمی نیاز داریم، در 
ادند میگفتند ما االن در جامعه در ساختارهایی که توزیع و تولید و عرضه علم را فعال میکنیم 
ولی چگونه است که در نهایت جامعه تفکر ،رفتار علمی، تصمیمات مبتنی بر علم ندارد چرا؟ این جامعه که می 

بینید که با علم ترافیک کدام فرد را می 
ارتباط با شهروندان امروز علم دارد؟ ایشان می گفت ما نیاز به بیداري علمی داریم، یعنی وزارت 
علوم که متولی تولید و عرضه علم است چه کار باید بکند که این علم عمومی شود به رفتار تبدیل شود و شما 

  ...یده است و دارد علمی رفتار میکند از کوچکترین تصمیمات فردي گرفته تا 
  یک پروژه بحث روندهاي جهانی است، االن دنیاي مجازي شکل گرفته است، رفتارها در این دنیا چگونه است؟ 
ونه تکلیف نظام علم و فناوري با این مسایل چگ

بحث دیگر تعهد نظام علم و فناوري به سایر نظام هاست، یعنی خود این یک پروژه است که مثال تعهد نظام 
آموزش عالی به نظام آموزش و پرورش چیست؟ تعهد هم متقابل است یعنی ورودي و خروجی دارد ، یعنی این 

کالتی که داخل وزارت علوم است اینها وارداتی از بیرون است یعنی چالش ها و نقطه ضعف هایی 
است که سایر نظام ها دارند، مثال بحث عدم انطباق که گفته می شود بین عرضه محصوالت و بازار یک مسئولیت 

باق انجام نخواهد شد اگر بازار این انط... 
آموزش عالی شکل نگیرد، این بحث رقابت که می گویید از مشخصات بازار است حتی کیفیت، مشتري، ذینفعان، 
حقوق مشتري هم از ویژگی هاي بازار است، در یک نظامی که تقاضا هیچ عکس العملی ندارد، مثال می گویید 
دف؟ نقطه مطلوب بازنگري از کجا باید بیاید؟ از بازار باید بیاید، بازار باید 
یا . بگوید من چه دانش آموخته اي با چه مهارتی می خواهم بعد ما در خدمتش باشیم تا به آن تقاضا پاسخ بدهیم

جی در مقیاس بنگاه معنا در حالی که نیاز سن
میدهد، بنگاهها باید فعال شوند برآوردي براي نیروي انسانی داشته باشند، سفارش دهند، بازارش فعال شوند و 
دانشگاهها هم پاسخ دهند در رابطه با برنامه ریزي درسی، رشته، رشته اي که متقاضی ندارد منحل شود، االن 
نقاط ضعف از دید عرضه نگاه می شود، هیچ کس به نظام تقاضا کاري 
درصد رشد چه ارتباطی با عرضه دارد، یک نظام 
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بعضی از مصوباتش مغایر با قانون برنامه پنجم است که مقدم بر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی است
این نظام تدبیر و حکمرانی خوب می تواند نسبت به مجلس و شوراي عالی انقالب فرهنگی به وزارت علوم باشد 

این نظام حکمرانی که مدیریت است باید .. ون وزارت علوم باشد هم نسبت وزارت به دانشگاه ها وهم می تواند در
  .یکبار آنالیز شود که ما داریم چگونه داریم مدیریت می کنیم

دکتر صالحی میگفتند ما به یک بیداري علمی نیاز داریم، در . یک پروژه دیگر هم هست به نام عمومی سازي علم
ادند میگفتند ما االن در جامعه در ساختارهایی که توزیع و تولید و عرضه علم را فعال میکنیم توضیحی که مید

ولی چگونه است که در نهایت جامعه تفکر ،رفتار علمی، تصمیمات مبتنی بر علم ندارد چرا؟ این جامعه که می 
کدام فرد را می . گویم شامل قانون گذاران، سیاست گذاران و حتی مردم می شود

ارتباط با شهروندان امروز علم دارد؟ ایشان می گفت ما نیاز به بیداري علمی داریم، یعنی وزارت ! رانندگی میکند؟
علوم که متولی تولید و عرضه علم است چه کار باید بکند که این علم عمومی شود به رفتار تبدیل شود و شما 

یده است و دارد علمی رفتار میکند از کوچکترین تصمیمات فردي گرفته تا احساس کنید که جامعه علم را فهم
یک پروژه بحث روندهاي جهانی است، االن دنیاي مجازي شکل گرفته است، رفتارها در این دنیا چگونه است؟ 

تکلیف نظام علم و فناوري با این مسایل چگ... بحث چالشهاي جهانی مثل محیط زیست ، بحران جمعیت و

بحث دیگر تعهد نظام علم و فناوري به سایر نظام هاست، یعنی خود این یک پروژه است که مثال تعهد نظام 
آموزش عالی به نظام آموزش و پرورش چیست؟ تعهد هم متقابل است یعنی ورودي و خروجی دارد ، یعنی این 

  نظام با نظام هاي پیرامونی خودش چه نسبتی دارد؟ 
کالتی که داخل وزارت علوم است اینها وارداتی از بیرون است یعنی چالش ها و نقطه ضعف هایی یک سري از مش

است که سایر نظام ها دارند، مثال بحث عدم انطباق که گفته می شود بین عرضه محصوالت و بازار یک مسئولیت 
... متقابل است اینگونه نیست که تعهد نظام اقتصادي را کنار بگذارید و

آموزش عالی شکل نگیرد، این بحث رقابت که می گویید از مشخصات بازار است حتی کیفیت، مشتري، ذینفعان، 
حقوق مشتري هم از ویژگی هاي بازار است، در یک نظامی که تقاضا هیچ عکس العملی ندارد، مثال می گویید 

دف؟ نقطه مطلوب بازنگري از کجا باید بیاید؟ از بازار باید بیاید، بازار باید برنامه درسی را بازنگري کنم با کدام ه
بگوید من چه دانش آموخته اي با چه مهارتی می خواهم بعد ما در خدمتش باشیم تا به آن تقاضا پاسخ بدهیم

در حالی که نیاز سن...از وزارت علوم انتظار دارند که برآورد نیاز کشور یا نیاز ملی و
میدهد، بنگاهها باید فعال شوند برآوردي براي نیروي انسانی داشته باشند، سفارش دهند، بازارش فعال شوند و 
دانشگاهها هم پاسخ دهند در رابطه با برنامه ریزي درسی، رشته، رشته اي که متقاضی ندارد منحل شود، االن 

نقاط ضعف از دید عرضه نگاه می شود، هیچ کس به نظام تقاضا کاري  همه چیز به گردن عرضه افتاده است همه
درصد رشد چه ارتباطی با عرضه دارد، یک نظام  6ندارد هیچ کس نیست بگوید در نظام اقتصادي با منفی 

  .اقتصادي با این حجم کوچک چه ارتباطی با نظام دارد

  
مهمترین موضوعات  

بعضی از مصوباتش مغایر با قانون برنامه پنجم است که مقدم بر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی است
این نظام تدبیر و حکمرانی خوب می تواند نسبت به مجلس و شوراي عالی انقالب فرهنگی به وزارت علوم باشد 

هم می تواند در
یکبار آنالیز شود که ما داریم چگونه داریم مدیریت می کنیم

یک پروژه دیگر هم هست به نام عمومی سازي علم
توضیحی که مید

ولی چگونه است که در نهایت جامعه تفکر ،رفتار علمی، تصمیمات مبتنی بر علم ندارد چرا؟ این جامعه که می 
گویم شامل قانون گذاران، سیاست گذاران و حتی مردم می شود

رانندگی میکند؟
علوم که متولی تولید و عرضه علم است چه کار باید بکند که این علم عمومی شود به رفتار تبدیل شود و شما 

احساس کنید که جامعه علم را فهم
یک پروژه بحث روندهاي جهانی است، االن دنیاي مجازي شکل گرفته است، رفتارها در این دنیا چگونه است؟ 

بحث چالشهاي جهانی مثل محیط زیست ، بحران جمعیت و
  .است

بحث دیگر تعهد نظام علم و فناوري به سایر نظام هاست، یعنی خود این یک پروژه است که مثال تعهد نظام 
آموزش عالی به نظام آموزش و پرورش چیست؟ تعهد هم متقابل است یعنی ورودي و خروجی دارد ، یعنی این 

نظام با نظام هاي پیرامونی خودش چه نسبتی دارد؟ 
یک سري از مش

است که سایر نظام ها دارند، مثال بحث عدم انطباق که گفته می شود بین عرضه محصوالت و بازار یک مسئولیت 
متقابل است اینگونه نیست که تعهد نظام اقتصادي را کنار بگذارید و

آموزش عالی شکل نگیرد، این بحث رقابت که می گویید از مشخصات بازار است حتی کیفیت، مشتري، ذینفعان، 
حقوق مشتري هم از ویژگی هاي بازار است، در یک نظامی که تقاضا هیچ عکس العملی ندارد، مثال می گویید 

برنامه درسی را بازنگري کنم با کدام ه
بگوید من چه دانش آموخته اي با چه مهارتی می خواهم بعد ما در خدمتش باشیم تا به آن تقاضا پاسخ بدهیم

از وزارت علوم انتظار دارند که برآورد نیاز کشور یا نیاز ملی و
میدهد، بنگاهها باید فعال شوند برآوردي براي نیروي انسانی داشته باشند، سفارش دهند، بازارش فعال شوند و 
دانشگاهها هم پاسخ دهند در رابطه با برنامه ریزي درسی، رشته، رشته اي که متقاضی ندارد منحل شود، االن 

همه چیز به گردن عرضه افتاده است همه
ندارد هیچ کس نیست بگوید در نظام اقتصادي با منفی 

اقتصادي با این حجم کوچک چه ارتباطی با نظام دارد
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نه مشترکی براي بازي تعریف کنیم یعنی گزاره هاي 
علم و فناوري یک طرف برنامه است، گزاره هاي نظام اقتصادي یک طرف است، اینها با هم ارتباطی ندارند، یعنی 
نمی توانیم با هم برنامه ششمی را شکل دهیم، برنامه زمینه هاي متفاوتی را دارد تعریف می کند، زمینه هاي 

ما دو نگاه به مسئولیت آموزش عالی داریم، در کوتاه مدت ممکن است مشکل به نظام اقتصادي و نظام سیاسی و 
فرهنگی هم برگردد، ولی در بلند مدت همه چیز به آموزش عالی بر می گردد یعنی ما انتظار داریم که آموزش 
را حل کند، هم مشکالت اقتصادي را حل کند فرض کنید امسال تقاضا پایین است و 

اي نیروي انسانی  نیروي انسانی تحصیلکرده بیکار هستند، همین یک سیگنالی است براي آموزش  عالی که بگونه
ي تغییر دهد که خود را تربیت کند که بتواند کارآفرینی داشته باشد، نظام و ساختارهاي اقتصادي را به گونه ا

اشتغال ایجاد شود یعنی در بلند مدت تمام مسئولیت ها بر گردن آموزش عالی است اما در کوتاه مدت می توانیم 

زش عالی ایران با چالش یا پازل باید چه کار کنیم اول باید اهداف را مشخص کنیم آمو
یک رسالت گم شده مواجه است، باید تکلیفش را مشخص کند که بازار کار را می خواهد پاسخ دهد، تقاضاي 
باید مشخص کند که انتظارش از ورودي ها و 
خواهیم برویم و هدف را نمی دانیم در نتیجه نه 
مسیر را می توانیم مشخص کنیم و نه موانع را می توانیم تشخیص دهیم در این فضا نه آینده پژوهی معنا می 

  اصالح ساختار اداري و بهبود کارایی سازمان بروکراتیک آموزش عالی
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نه مشترکی براي بازي تعریف کنیم یعنی گزاره هاي مشکل دیگري هم که ما در برنامه ریزي داریم نمیتوانیم زمی
علم و فناوري یک طرف برنامه است، گزاره هاي نظام اقتصادي یک طرف است، اینها با هم ارتباطی ندارند، یعنی 
نمی توانیم با هم برنامه ششمی را شکل دهیم، برنامه زمینه هاي متفاوتی را دارد تعریف می کند، زمینه هاي 

  .دارد تعریف میکند

  انتظاري
ما دو نگاه به مسئولیت آموزش عالی داریم، در کوتاه مدت ممکن است مشکل به نظام اقتصادي و نظام سیاسی و 
فرهنگی هم برگردد، ولی در بلند مدت همه چیز به آموزش عالی بر می گردد یعنی ما انتظار داریم که آموزش 

را حل کند، هم مشکالت اقتصادي را حل کند فرض کنید امسال تقاضا پایین است و عالی هم مشکالت فرهنگی 
نیروي انسانی تحصیلکرده بیکار هستند، همین یک سیگنالی است براي آموزش  عالی که بگونه
خود را تربیت کند که بتواند کارآفرینی داشته باشد، نظام و ساختارهاي اقتصادي را به گونه ا

اشتغال ایجاد شود یعنی در بلند مدت تمام مسئولیت ها بر گردن آموزش عالی است اما در کوتاه مدت می توانیم 
  .بگوییم که نظام اقتصادي هم باید پاسخگو باشد

   احمدرضا روشن
چالش یا پازل باید چه کار کنیم اول باید اهداف را مشخص کنیم آمو 37براي دسته بندي آن 

یک رسالت گم شده مواجه است، باید تکلیفش را مشخص کند که بازار کار را می خواهد پاسخ دهد، تقاضاي 
باید مشخص کند که انتظارش از ورودي ها و ...اجتماعی را می خواهد پاسخ دهد، تربیت شهروند برایش مهم است

خواهیم برویم و هدف را نمی دانیم در نتیجه نه  خروجی هایش چه هست ، هنگامی که نمیدانیم به کجا می
مسیر را می توانیم مشخص کنیم و نه موانع را می توانیم تشخیص دهیم در این فضا نه آینده پژوهی معنا می 

  :دسته بندي هشت گانه به شرح زیر می باشد. دهد و نه برنامه ریزي
  نبود رقابت

  تخصصی نبودن مدیریت دانشگاهی
  علمی بین المللی فقدان ارتباطات

  نبود نظام کارآمد وام دانشجویی
  مستقل علمی (NGOs)ضعف سازمان هاي مردم نهادها  

  ضعف در تقاضاي علم
  نقصان استقالل دانشگاهی

اصالح ساختار اداري و بهبود کارایی سازمان بروکراتیک آموزش عالی

  
مهمترین موضوعات  

مشکل دیگري هم که ما در برنامه ریزي داریم نمیتوانیم زمی
علم و فناوري یک طرف برنامه است، گزاره هاي نظام اقتصادي یک طرف است، اینها با هم ارتباطی ندارند، یعنی 
نمی توانیم با هم برنامه ششمی را شکل دهیم، برنامه زمینه هاي متفاوتی را دارد تعریف می کند، زمینه هاي 

دارد تعریف میکندمجزا از هم 
  
  

انتظاريیعقوب دکتر 
ما دو نگاه به مسئولیت آموزش عالی داریم، در کوتاه مدت ممکن است مشکل به نظام اقتصادي و نظام سیاسی و 
فرهنگی هم برگردد، ولی در بلند مدت همه چیز به آموزش عالی بر می گردد یعنی ما انتظار داریم که آموزش 

عالی هم مشکالت فرهنگی 
نیروي انسانی تحصیلکرده بیکار هستند، همین یک سیگنالی است براي آموزش  عالی که بگونه
خود را تربیت کند که بتواند کارآفرینی داشته باشد، نظام و ساختارهاي اقتصادي را به گونه ا

اشتغال ایجاد شود یعنی در بلند مدت تمام مسئولیت ها بر گردن آموزش عالی است اما در کوتاه مدت می توانیم 
بگوییم که نظام اقتصادي هم باید پاسخگو باشد

  
احمدرضا روشن

براي دسته بندي آن 
یک رسالت گم شده مواجه است، باید تکلیفش را مشخص کند که بازار کار را می خواهد پاسخ دهد، تقاضاي 

اجتماعی را می خواهد پاسخ دهد، تربیت شهروند برایش مهم است
خروجی هایش چه هست ، هنگامی که نمیدانیم به کجا می

مسیر را می توانیم مشخص کنیم و نه موانع را می توانیم تشخیص دهیم در این فضا نه آینده پژوهی معنا می 
دهد و نه برنامه ریزي

نبود رقابت •
تخصصی نبودن مدیریت دانشگاهی •
فقدان ارتباطات •
نبود نظام کارآمد وام دانشجویی •
ضعف سازمان هاي مردم نهادها   •
ضعف در تقاضاي علم •
نقصان استقالل دانشگاهی •
اصالح ساختار اداري و بهبود کارایی سازمان بروکراتیک آموزش عالی •
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را نمی شناسد و براي چنین نظام بی در نهایت آموزش عالی ما یک نظام بی هویت است که خودش و اهدافش 

ما باید بدانیم که چه باید بکنیم که یک گام به جلو برویم وگرنه دچار یاس فلسفی می شویم، آن تربیت بد، 
  .باید بکنیم در حد یک گام به جلو رفتن

داشته باشیم تا موضوعات استراتژیک را 
شناسایی کنیم ولی نکته مهم این است که آموزش عالی جدا از نظام هاي دیگر نیست بسیاري از تاثیراتی که االن 
نظام هست ناشی از نظام هاي اقتصادي و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است و شاید درون این نظام 
آموزش عالی به تنهایی نتوانیم مشکالت را حل کنیم یعنی یک جایی باید نظام تدبیري اندیشیده شود که این 

تی که در نظام آموزش عالی مثال اگر نظام اقتصادي اصالح شود، شاید برخی از آن مشکال

یعنی اگر یک هوش . من دوباره تاکید می کنم روي آن نگاه پروژه اي داشتن و استفاده از ظرفیتهاي سازمانی
برنامه ریزي در این برهه اي که هستیم داشته باشیم و از این فرصت کمی که موجود است استفاده کنیم به 

ما یک فراموشی را نسبت به وظایفمان داریم ، من تا االن فکر میکردم این مربوط به دولت قبلی می شد ولی انگار 
یکی دیگر هم در رابطه با پروژه عمومی بیداري 
چند روز پیش روز جهانی سواد بود که به دو دسته بی سوادي تقسیم شد، بیسوادي سیاه و بیسوادي 

میلیون جمعیت جهان بی  800سفید، بی سوادي سیه یعنی اون دسته افرادي که توان خواندن و نوشتن ندارند، 
دربرگرفته است، یعنی نوشتن برنامه  سوادي سیاه دارند، ولی فکر میکنم این بیسوادي سفید است که جامعه ما را

و تغییر نگرشهایشان هم به مراتب سخت تر 
االن استادان ما چقدر سواد ... بی سواد سفید یعنی بی سواد عاطفی، بی سواد رایانه اي، بی سواد ارتباطیو 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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در نهایت آموزش عالی ما یک نظام بی هویت است که خودش و اهدافش 
  . هویتی آینده پژوهی و اثربخشی فایده اي ندارد

   ظریفیانغالمرضا 
ما باید بدانیم که چه باید بکنیم که یک گام به جلو برویم وگرنه دچار یاس فلسفی می شویم، آن تربیت بد، 

باید بکنیم در حد یک گام به جلو رفتنکجرفتاري ها هست اما هنر این است که بفهمیم در این میان چه 

  رضا منیعی 
داشته باشیم تا موضوعات استراتژیک را  swotمی توانیم در واقع نقاط قوت را شناسایی کنیم و یک تحلیل 

شناسایی کنیم ولی نکته مهم این است که آموزش عالی جدا از نظام هاي دیگر نیست بسیاري از تاثیراتی که االن 
نظام هست ناشی از نظام هاي اقتصادي و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است و شاید درون این نظام 
آموزش عالی به تنهایی نتوانیم مشکالت را حل کنیم یعنی یک جایی باید نظام تدبیري اندیشیده شود که این 

مثال اگر نظام اقتصادي اصالح شود، شاید برخی از آن مشکال. تعامالت اصالح شود
  .داریم حل شود

 معصومه  قارون

من دوباره تاکید می کنم روي آن نگاه پروژه اي داشتن و استفاده از ظرفیتهاي سازمانی
برنامه ریزي در این برهه اي که هستیم داشته باشیم و از این فرصت کمی که موجود است استفاده کنیم به 

   .و می توانیم یک گام هایی برداریم

  لرگانی حسینی
ما یک فراموشی را نسبت به وظایفمان داریم ، من تا االن فکر میکردم این مربوط به دولت قبلی می شد ولی انگار 

یکی دیگر هم در رابطه با پروژه عمومی بیداري . در همه  دولت ها و همه افراد شتاب زردگی نهادینه شده است
چند روز پیش روز جهانی سواد بود که به دو دسته بی سوادي تقسیم شد، بیسوادي سیاه و بیسوادي 

سفید، بی سوادي سیه یعنی اون دسته افرادي که توان خواندن و نوشتن ندارند، 
سوادي سیاه دارند، ولی فکر میکنم این بیسوادي سفید است که جامعه ما را

و تغییر نگرشهایشان هم به مراتب سخت تر . براي بی سوادان سفید به مراتب سخت تر از بی سوادان سیاه است
بی سواد سفید یعنی بی سواد عاطفی، بی سواد رایانه اي، بی سواد ارتباطیو 

  ما چقدر سواد ارتباطی دارند؟ ارتباطی دارند، مدیران

  
مهمترین موضوعات  

در نهایت آموزش عالی ما یک نظام بی هویت است که خودش و اهدافش 
هویتی آینده پژوهی و اثربخشی فایده اي ندارد

  
غالمرضا دکتر 

ما باید بدانیم که چه باید بکنیم که یک گام به جلو برویم وگرنه دچار یاس فلسفی می شویم، آن تربیت بد، 
کجرفتاري ها هست اما هنر این است که بفهمیم در این میان چه 

  
رضا منیعی  دکتر

می توانیم در واقع نقاط قوت را شناسایی کنیم و یک تحلیل 
شناسایی کنیم ولی نکته مهم این است که آموزش عالی جدا از نظام هاي دیگر نیست بسیاري از تاثیراتی که االن 

نظام هست ناشی از نظام هاي اقتصادي و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است و شاید درون این نظام  در این
آموزش عالی به تنهایی نتوانیم مشکالت را حل کنیم یعنی یک جایی باید نظام تدبیري اندیشیده شود که این 

تعامالت اصالح شود
داریم حل شود

  
معصومه  قارون

من دوباره تاکید می کنم روي آن نگاه پروژه اي داشتن و استفاده از ظرفیتهاي سازمانی
برنامه ریزي در این برهه اي که هستیم داشته باشیم و از این فرصت کمی که موجود است استفاده کنیم به 

و می توانیم یک گام هایی برداریمبهترین نح
  

حسینی مریم
ما یک فراموشی را نسبت به وظایفمان داریم ، من تا االن فکر میکردم این مربوط به دولت قبلی می شد ولی انگار 

در همه  دولت ها و همه افراد شتاب زردگی نهادینه شده است
چند روز پیش روز جهانی سواد بود که به دو دسته بی سوادي تقسیم شد، بیسوادي سیاه و بیسوادي . علمی

سفید، بی سوادي سیه یعنی اون دسته افرادي که توان خواندن و نوشتن ندارند، 
سوادي سیاه دارند، ولی فکر میکنم این بیسوادي سفید است که جامعه ما را

براي بی سوادان سفید به مراتب سخت تر از بی سوادان سیاه است
بی سواد سفید یعنی بی سواد عاطفی، بی سواد رایانه اي، بی سواد ارتباطیو . است

ارتباطی دارند، مدیران
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ما باید منتظر باشیم، واقعیت این است که شاید این بر میگردد به زمینه سازي مشترك، شما نمیتوانید فکر کنید 
که یک بخش از برنامه فعال است، یک بخش از برنامه منتظر و یک بخش هم خواب است ، یعنی االن بحث 
نه نظام اقتصادي بدون نظام علمی می تواند برنامه اش را مشخص کند و 
نظام علمی بدون اقتصادي، اینها در هم تنیده است، کشوري می تواند موفق باشد که هم براي نظام اقتصادي اش 

  .ق مفهومی مشترك داشته باشندبرنامه داشته باشد و هم براي نظام علمی اش، و این برنامه ها هم با هم یک منط

همان دالیلی که باعث می شود برنامه ها اجرا نشود همان دالیل هم باعث می شود که پروژه ها اجرا نشوند ما 
اینکه ما پروژه . باید به یک چیز دیگري فکر کنیم به اینکه ساختار و روش برنامه ریزي و اجرا را تغییر دهیم

وقتی صحبت از برنامه می شود وزارت علوم سرشار از محتوا باید باشد، اینگونه نباشد که ابتداي برنامه تازه فکر 
کنیم که چه باید بشود، فکرها باید از قبل شده باشد ، یعنی وزیري که از مجلس راي اعتماد میگیرد باید بداند 
اي به اسم کیفیت دارد، وقتی شما یک برنامه اي به اسم کیفیت را بعد از راي اعتماد کلید می زنید 

  .سرشار از محتواي کیفیت می شوید در چنین روزي می توانید بگویید که من از برنامه چه می خواهید
گفتیم  امه ششم برسد بعد میشدیم که برن

گویم شما برنامه توسعه پارك ها، برنامه 
توسعه شرکتهاي دانش بنیان را آماده کنید، سرشار از محتوا بشوید، آینده نگري هایتان را بکنید وقت برنامه که 

مصوبه . مثال شما در برنامه کیفیت مثال یکی این است که عضو انجمن فالن کشور شوید این باید در برنامه برود
شما بدانید قبل از برنامه چه می خواهید 

  .این ایده آل است
من این را قبول دارم که ما یک سندي الزم داریم یک پروژه اي الزم داریم که منتهی به یک سندي شود که 

سال دیگر جواب می دهد  4بگوید آموزش عالی ایران فلسفه و رسالتش این است، این را شما تعریف کنید این 
ممکن است بخواهد، ممکن است . دولت را می خواست می بریم داخل برنامه

شما براي اینکه این پروژه را تعریف .. جایی مصوبه نهاد باالدستی مثل شوراي عالی انقالب فرهنگی را بخواهد

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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 دکتر جعفر توفیقی 

ما باید منتظر باشیم، واقعیت این است که شاید این بر میگردد به زمینه سازي مشترك، شما نمیتوانید فکر کنید 
که یک بخش از برنامه فعال است، یک بخش از برنامه منتظر و یک بخش هم خواب است ، یعنی االن بحث 

نه نظام اقتصادي بدون نظام علمی می تواند برنامه اش را مشخص کند و ... می و یکپارچه ، وبرنامه ریزي سیست
نظام علمی بدون اقتصادي، اینها در هم تنیده است، کشوري می تواند موفق باشد که هم براي نظام اقتصادي اش 

برنامه داشته باشد و هم براي نظام علمی اش، و این برنامه ها هم با هم یک منط

   احمدرضا روشن
همان دالیلی که باعث می شود برنامه ها اجرا نشود همان دالیل هم باعث می شود که پروژه ها اجرا نشوند ما 

باید به یک چیز دیگري فکر کنیم به اینکه ساختار و روش برنامه ریزي و اجرا را تغییر دهیم
  .چ مشکلی حل نمیشودتعریف کنیم هی

 دکتر جعفر توفیقی 

وقتی صحبت از برنامه می شود وزارت علوم سرشار از محتوا باید باشد، اینگونه نباشد که ابتداي برنامه تازه فکر 
کنیم که چه باید بشود، فکرها باید از قبل شده باشد ، یعنی وزیري که از مجلس راي اعتماد میگیرد باید بداند 
اي به اسم کیفیت دارد، وقتی شما یک برنامه اي به اسم کیفیت را بعد از راي اعتماد کلید می زنید 

سرشار از محتواي کیفیت می شوید در چنین روزي می توانید بگویید که من از برنامه چه می خواهید
شدیم که برن یک روالی که در برنامه هاي گذشته بود این بود که مثال ما منتظر می

گویم شما برنامه توسعه پارك ها، برنامه  من می. که وزارت علوم موظف است برنامه توسعه پارك ها را بیاورد 
توسعه شرکتهاي دانش بنیان را آماده کنید، سرشار از محتوا بشوید، آینده نگري هایتان را بکنید وقت برنامه که 

  .ز می خواهمچی 4شد بگویید من از برنامه 
مثال شما در برنامه کیفیت مثال یکی این است که عضو انجمن فالن کشور شوید این باید در برنامه برود

شما بدانید قبل از برنامه چه می خواهید . می خواهد، منابع می خواهد، ولی بقیه برنامه که دست خودتان است 
این ایده آل است. برنامه ببریدآن چیزهایی که نیاز به مصوبه می خواهد را در 

من این را قبول دارم که ما یک سندي الزم داریم یک پروژه اي الزم داریم که منتهی به یک سندي شود که 
بگوید آموزش عالی ایران فلسفه و رسالتش این است، این را شما تعریف کنید این 

دولت را می خواست می بریم داخل برنامهاین را تعریف کنید، اگر جایی مصوبه 
جایی مصوبه نهاد باالدستی مثل شوراي عالی انقالب فرهنگی را بخواهد

  .کنید مانعی ندارید، الزم هم هست 

  
مهمترین موضوعات  

دکتر جعفر توفیقی 
ما باید منتظر باشیم، واقعیت این است که شاید این بر میگردد به زمینه سازي مشترك، شما نمیتوانید فکر کنید 
که یک بخش از برنامه فعال است، یک بخش از برنامه منتظر و یک بخش هم خواب است ، یعنی االن بحث 

برنامه ریزي سیست
نظام علمی بدون اقتصادي، اینها در هم تنیده است، کشوري می تواند موفق باشد که هم براي نظام اقتصادي اش 

برنامه داشته باشد و هم براي نظام علمی اش، و این برنامه ها هم با هم یک منط
  

احمدرضا روشن
همان دالیلی که باعث می شود برنامه ها اجرا نشود همان دالیل هم باعث می شود که پروژه ها اجرا نشوند ما 

باید به یک چیز دیگري فکر کنیم به اینکه ساختار و روش برنامه ریزي و اجرا را تغییر دهیم
تعریف کنیم هی

  
دکتر جعفر توفیقی 

وقتی صحبت از برنامه می شود وزارت علوم سرشار از محتوا باید باشد، اینگونه نباشد که ابتداي برنامه تازه فکر 
کنیم که چه باید بشود، فکرها باید از قبل شده باشد ، یعنی وزیري که از مجلس راي اعتماد میگیرد باید بداند 

اي به اسم کیفیت دارد، وقتی شما یک برنامه اي به اسم کیفیت را بعد از راي اعتماد کلید می زنید که یک پروژه 
سرشار از محتواي کیفیت می شوید در چنین روزي می توانید بگویید که من از برنامه چه می خواهید

یک روالی که در برنامه هاي گذشته بود این بود که مثال ما منتظر می
که وزارت علوم موظف است برنامه توسعه پارك ها را بیاورد 

توسعه شرکتهاي دانش بنیان را آماده کنید، سرشار از محتوا بشوید، آینده نگري هایتان را بکنید وقت برنامه که 
شد بگویید من از برنامه 

مثال شما در برنامه کیفیت مثال یکی این است که عضو انجمن فالن کشور شوید این باید در برنامه برود
می خواهد، منابع می خواهد، ولی بقیه برنامه که دست خودتان است 

آن چیزهایی که نیاز به مصوبه می خواهد را در 
من این را قبول دارم که ما یک سندي الزم داریم یک پروژه اي الزم داریم که منتهی به یک سندي شود که 

بگوید آموزش عالی ایران فلسفه و رسالتش این است، این را شما تعریف کنید این 
این را تعریف کنید، اگر جایی مصوبه 

جایی مصوبه نهاد باالدستی مثل شوراي عالی انقالب فرهنگی را بخواهد
کنید مانعی ندارید، الزم هم هست 
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موضوع  )15(، چهارده گروه از مجموع مباحث اعضاي پنل م

 موضوع و عنوان 74تعداد  ، مجموعا نظام علمی در ایران 
عالی ونظام علمی مسأله یا چالش به صورت ضعف یا تهدید یا هر آنچه می تواند در شکل دادن به آینده آموزش 

  :ارائه می شود 1ایران  اثر آسیب زایی داشته باشد  از این پنل ما به دست آمد که در جدول 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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  مباحث توسط دکتر مقصود فراستخواه بندي

از مجموع مباحث اعضاي پنلضمن تشکر از اعضاي پنل، در حد استنباط اینجانب 
  :کانونی به دست می آید که در زیر احصا می شود

  فلسفه و  الگوي آموزش عالی
 جایگاه واختیارات ملی نظام علم وآموزش عالی کشور

 آموزش عالیزمینه ها وفضاهاي  اجتماعی و فرهنگی 
 سیاستگذاري و مدیریت آموزش عالی

 ابهام در معادلۀ عرضه وتقاضا
 زیرساخت ها

 آموزش وبرنامه هاي درسی
 پژوهش وتولید دانش
 فناوري وتولید ثروت

 منابع مالی آموزش عالی 
 سرمایه فکري ملی

 نظام تعامالت علمی وآموزش عالی
 حرفه اي  اجتماع علمی و نهادهاي

  نظام اعتبار سنجی وتضمین کیفیت
  ضعف در عمومی سازي علم

نظام علمی در ایران  گروه موضوع کانونی آینده آموزش عالی و 15
مسأله یا چالش به صورت ضعف یا تهدید یا هر آنچه می تواند در شکل دادن به آینده آموزش 

ایران  اثر آسیب زایی داشته باشد  از این پنل ما به دست آمد که در جدول 

  
مهمترین موضوعات  

بندي جمع - 3
  

ضمن تشکر از اعضاي پنل، در حد استنباط اینجانب 
کانونی به دست می آید که در زیر احصا می شود

فلسفه و  الگوي آموزش عالی.1
جایگاه واختیارات ملی نظام علم وآموزش عالی کشور.2
زمینه ها وفضاهاي  اجتماعی و فرهنگی .3
سیاستگذاري و مدیریت آموزش عالی.4
ابهام در معادلۀ عرضه وتقاضا.5
زیرساخت ها.6
آموزش وبرنامه هاي درسی. 7
پژوهش وتولید دانش.8
فناوري وتولید ثروت.9

منابع مالی آموزش عالی .10
سرمایه فکري ملی.11
نظام تعامالت علمی وآموزش عالی.12
اجتماع علمی و نهادهاي.13
نظام اعتبار سنجی وتضمین کیفیت.14
ضعف در عمومی سازي علم. 15
 
15در ذیل این 

مسأله یا چالش به صورت ضعف یا تهدید یا هر آنچه می تواند در شکل دادن به آینده آموزش 
ایران  اثر آسیب زایی داشته باشد  از این پنل ما به دست آمد که در جدول 
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  مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور
  )بخش آموزش، علم و فناوري

  عنوان فرعی شکل دهنده به آینده علم در ایران در صورت عدم مداخله الزم

  ها زیر عنوان

باشد که نگاه به نیازهاي بازار کار آیا آموزش عالی در خدمت افزایش سرمایه انسانی و تولید 
دارد یا  آموزش عالی در خدمت حق انتخاب انسان ها در تمام حوزه ها باشد و اینکه آموزش عالی 

  کمک کند به افزایش ظرفیت انسان ها براي تحقق اهداف زندگی شان و تغییر سرنوشت خودشان

نظام آموزش عالی و تحقیقات و فناوري درگیر مسائلی شده است که خارج و فراتر از حیطه 

در سطح میانی و  نقصان اختیارات قانونی مدیریت کالن  
  در سطح کالن

مولفه عمده دارد از جمله نظام نوآوري، آموزش، فناوري اطالعات و نظام نهادي 
نظام آموزشی در قلب این اقتصاد دانش است، یعنی این نظام آموزشی است که باید نظام 
نوآوري را شکل دهد، حتی آموزش و پرورش را باید توسعه دهد، فناوري اطالعات را توسعه دهد و 
یعنی آموزش عالی یک نظام کانونی و کلیدي است که بدون 

این در حالیست که در کشور ما نظام آموزش . توسعه این نظام ما نمی توانیم اقتصاد دانش بسازیم
  .عالی رابطه منطقی و درستی با نظام هاي دیگر را ندارد

  .آموزش عالی نتوانسته است که فضایی از  ارزشهاي آزادي ارزشهاي دموکراتیک بسازد
    را نتوانسته است هنوز حل بکند وگرفتار آنهاست

  
که ریشه ... تعهد به تعالی در دانشجو در استاد در رئیس دانشگاه و

  
  . نیاز به تغییر نگرشها  که به مراتب سخت تر است

آموزش عالی فقط بی سوادي سیاه را از بین می برد ونه  بی سوادي  سفید یعنی بی سوادي 

ما با مدیریت ها چه   که معلوم کنیم ما نظامی نداریم
کنیم؟ شاخص هایمان براي رئیس دانشگاه چیست؟ براي روساي دانشگاه ها چه کارنامه اي 

ساختاري   ببینید رود و مستند سازي میشود؟ کدام دانشگاه را

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور: 1جدول 
بخش آموزش، علم و فناوري(براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه  

عنوان فرعی شکل دهنده به آینده علم در ایران در صورت عدم مداخله الزم 74موضوع کانونی و  15دربرگیرنده 
  
  

زیر عنوان  موضوعات کانونی

فلسفه و  الگوي 
  آموزش عالی 

  ابهام ملی در فلسفۀ آموزش عالی؛  1-1

آیا آموزش عالی در خدمت افزایش سرمایه انسانی و تولید  1-2
دارد یا  آموزش عالی در خدمت حق انتخاب انسان ها در تمام حوزه ها باشد و اینکه آموزش عالی 

کمک کند به افزایش ظرفیت انسان ها براي تحقق اهداف زندگی شان و تغییر سرنوشت خودشان

جایگاه واختیارات 
ملی نظام علم 

  وآموزش عالی کشور

نظام آموزش عالی و تحقیقات و فناوري درگیر مسائلی شده است که خارج و فراتر از حیطه  2-1
  تصمیم گیري و برنامه ریزي خودش است

در سطح میانی و  نقصان اختیارات قانونی مدیریت کالن   نقصان استقالل دانشگاهی 2-2
در سطح کالن) وزارت علوم(وپاسخگوي آموزش عالی

مولفه عمده دارد از جمله نظام نوآوري، آموزش، فناوري اطالعات و نظام نهادي  4اقتصاد دانش  2-3
نظام آموزشی در قلب این اقتصاد دانش است، یعنی این نظام آموزشی است که باید نظام . و انگیزشی

نوآوري را شکل دهد، حتی آموزش و پرورش را باید توسعه دهد، فناوري اطالعات را توسعه دهد و 
یعنی آموزش عالی یک نظام کانونی و کلیدي است که بدون . ادي و انگیزشی را شکل دهدنظام نه

توسعه این نظام ما نمی توانیم اقتصاد دانش بسازیم
عالی رابطه منطقی و درستی با نظام هاي دیگر را ندارد

زمینه ها وفضاهاي  
اجتماعی و فرهنگی 

  آموزش عالی

آموزش عالی نتوانسته است که فضایی از  ارزشهاي آزادي ارزشهاي دموکراتیک بسازد 3-1
را نتوانسته است هنوز حل بکند وگرفتار آنهاست ها، عدم مسئولیت پذیري، فساد اخالقی بی 3-2 
  زوال سرمایه اجتماعی مثل تعهد به منافع ملی 3-3
تعهد به تعالی در دانشجو در استاد در رئیس دانشگاه وضعف در نظام انگیزشی مثل  3-4

  اصلی همه اینها بر میگردد به عملکرد نظام سیاسی
نیاز به تغییر نگرشها  که به مراتب سخت تر است  3-5
آموزش عالی فقط بی سوادي سیاه را از بین می برد ونه  بی سوادي  سفید یعنی بی سوادي   3-6

  سوادي ارتباطیعاطفی،  بی 
سیاستگذاري و 

مدیریت آموزش 
ما نظامی نداریم(فقدان حکمرانی خوب در آموزش عالی  4-1

کنیم؟ شاخص هایمان براي رئیس دانشگاه چیست؟ براي روساي دانشگاه ها چه کارنامه اي  کار می
رود و مستند سازي میشود؟ کدام دانشگاه راداریم؟ این همه تجربه کجا دارد می 

  
مهمترین موضوعات  

جدول 

دربرگیرنده 

موضوعات کانونی  ردیف

فلسفه و  الگوي   1
آموزش عالی 

جایگاه واختیارات   2
ملی نظام علم 

وآموزش عالی کشور

  

زمینه ها وفضاهاي    3
اجتماعی و فرهنگی 

آموزش عالی

  

سیاستگذاري و   4
مدیریت آموزش 

  عالی
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وزارت است ، بعضی از  قانونبعضی از مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی اصال مغایر با  م

  .مصوباتش مغایر با قانون برنامه پنجم است که مقدم بر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی است
هیات هاي امنا را دارند . گرایش هایی هنوز براي نظام برنامه ریزي متمرکز

هزینه هاي یک نظام مطلقه را می دهیم شاید جز آنارشیست 

  فقدان  تفکر برنامه ریزي و هوش برنامه اي معطوف به آینده  در آموزش عالی
کنیم که چه  تازه فکر ،برنامه هر وزارت علوم سرشار از محتوا باید باشد، اینگونه نباشد که ابتداي

  )فقدان تعامل با هم(مجریان
نمونه اش  اقتصاد مبتنی بر دانش، مقاومتی، الگوي اسالمی 

  
ه آسیب پذیر کتالطم و مسیرهاي ناگهانی طی کردن و انحراف از یک روند منطقی بلند مدت 

رح نیاز سنجی به هیچ وجه گفته نشده بود که بیایید حتما به تقاضاي اجتماعی 
با تمام ظرفیت پاسخ دهید، بلکه یک راه حل منطقی بینابینی پیشنهاد شده بود که با تاکید بر اینکه 
  .اقتصاد دانش در مملکت شکل بگیرد و ظرفیت دانش پذیري بخش هاي مختلف کشور ارتقا پیدا کند

  ان آینده نگري و آینده پژوهی در اسناد باالدستی
  محصوالت این نظام با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی مطابقت ندارد

رابطه بین قابلیت ها، مهارتها، دانش بینش و نگرش فردي که از دانشگاه فارغ التحصیل می 
. یک شغل معین براي قابلیت، مهارت بینش، نگرش و حتی رفتار دارند

  اگر این رابطه وجود نداشته باشد دانش به جامعه تزریق نمی شود،
وقتی یک شغل را استاندارد سازي می کنیم؛ یعنی می گوییم یک شغل حسابداري به چه 

حاال بیاییم برنامه هاي درسی و . ز داردقابلیتهایی به چه مهارت هایی به چه دانش و چه اطالعاتی نیا
ما نمی توانیم بگوییم که نه ما هر مهارت دانش 

  .نگرش و بینشی را به دانشجو منتقل کنیم و کاري به شغل نداشته باشیم
ولی دقیقا عکس این را انجام  تکنیسین و کاردان ما داشته باشیم،

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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  )غیر از جلسه براي تصمیم گیري دارند؟
  مراکز متعدد تصمیم گیري 4-2
بعضی از مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی اصال مغایر با  4-3

مصوباتش مغایر با قانون برنامه پنجم است که مقدم بر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی است
گرایش هایی هنوز براي نظام برنامه ریزي متمرکز: ابهام ها وتشتت 4-4

  میبرند که متمرکزش کنند
هزینه هاي یک نظام مطلقه را می دهیم شاید جز آنارشیست ما ( تمرکزگرایی با نوعی آنارشیسم 4-5

  )ترین نظامها هستیم
  ضعف در نظام تصمیم سازي 4-6
فقدان  تفکر برنامه ریزي و هوش برنامه اي معطوف به آینده  در آموزش عالی 4-7
وزارت علوم سرشار از محتوا باید باشد، اینگونه نباشد که ابتداي 4-8

  باید بشود، فکرها باید از قبل شده باشد
مجریان با گیران تصمیم و ریزان برنامه بین شکاف 4-9
نمونه اش  اقتصاد مبتنی بر دانش، مقاومتی، الگوي اسالمی (فقدان یکپارچگی گفتمانی   4-10

  ....)ایرانی پیشرفت و
  اسالمی کردن علوم انسانی  و آثار ابهامات 4-11
  سیاسی شدن آموزش عالی 4-12
  تخصصی نبودن مدیریت دانشگاهی 4-13
  نقصان آزادي آکادمیک 4-14
  گزینش استادسیطره سیاست و ایدئولوژي بر  4-15
تالطم و مسیرهاي ناگهانی طی کردن و انحراف از یک روند منطقی بلند مدت  4-16

رح نیاز سنجی به هیچ وجه گفته نشده بود که بیایید حتما به تقاضاي اجتماعی مثال در ط: شده است
با تمام ظرفیت پاسخ دهید، بلکه یک راه حل منطقی بینابینی پیشنهاد شده بود که با تاکید بر اینکه 
اقتصاد دانش در مملکت شکل بگیرد و ظرفیت دانش پذیري بخش هاي مختلف کشور ارتقا پیدا کند

ان آینده نگري و آینده پژوهی در اسناد باالدستیفقد 4-17
ابهام در معادلۀ 
  عرضه وتقاضا

محصوالت این نظام با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی مطابقت ندارد 5-1
رابطه بین قابلیت ها، مهارتها، دانش بینش و نگرش فردي که از دانشگاه فارغ التحصیل می  5-2

یک شغل معین براي قابلیت، مهارت بینش، نگرش و حتی رفتار دارندشود و نیازهایی که بنگاهها در 
اگر این رابطه وجود نداشته باشد دانش به جامعه تزریق نمی شود،

وقتی یک شغل را استاندارد سازي می کنیم؛ یعنی می گوییم یک شغل حسابداري به چه  5-3
قابلیتهایی به چه مهارت هایی به چه دانش و چه اطالعاتی نیا

ما نمی توانیم بگوییم که نه ما هر مهارت دانش . برنامه هاي آموزشی را بر مبناي آن تدوین کنیم
نگرش و بینشی را به دانشجو منتقل کنیم و کاري به شغل نداشته باشیم

تکنیسین و کاردان ما داشته باشیم، 5در مقابل هر کارشناس باید   5-4
  می دهیم

  
مهمترین موضوعات  

  

ابهام در معادلۀ   5
عرضه وتقاضا
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  کشش ندارد .اقتصاد ما از دنیا خیلی عقب است، تقاضاي مؤثري از نظام علمی ندارد
مثال می گویید برنامه درسی را بازنگري کنم در یک نظامی که تقاضا هیچ عکس العملی ندارد، 

با کدام هدف؟ نقطه مطلوب بازنگري از کجا باید بیاید؟ از بازار باید بیاید، بازار باید بگوید من چه 
یا از . دانش آموخته اي با چه مهارتی می خواهم بعد ما در خدمتش باشیم تا به آن تقاضا پاسخ بدهیم

در حالی که نیاز سنجی در مقیاس بنگاه ...رآورد نیاز کشور یا نیاز ملی و
دهد، بنگاهها باید فعال شوند برآوردي براي نیروي انسانی داشته باشند، سفارش دهند، 

بازارش فعال شوند و دانشگاهها هم پاسخ دهند در رابطه با برنامه ریزي درسی، رشته، رشته اي که 
منحل شود، االن همه چیز به گردن عرضه افتاده است همه نقاط ضعف از دید عرضه 

اگر نظام اقتصادي اصالح شود، شاید برخی از آن مشکالتی که در نظام آموزش عالی داریم 

آیین نامه مانند   مقررات و مقررات بسیار بحث جدي است، یا قوانین

نظام آمار پایگاه اطالعات آماري جامع براي محصوالت نظام علم و فناوري نداریم مثال داده 
هاي آماري براي تطابق مثال رشته با شغل را ما نداریم نه در طرح هاي آماري مرکز آمار، نه در 

نیاز هاي یک شغل دانش محور مشخص نیست، براي اینکه مشخص شود ما بایستی یک 
استانداردهایی براي شغل هاي دانش محور داشته باشیم، متاسفانه این کار در کشور ما انجام نشده 

است، االن دنیاي مجازي شکل گرفته است، رفتارها در این دنیا 
وضعیت زیرساختهاي فناوري اطالعات وارتباطات در 

اطالع  .کشور ما مثل پهناي باند وسرعت اینترنت و جریان آزاد مبادله اطالعات بحث انگیز آست

  )با مجوزها چگونه برخورد کنیم ، با توسعه رشته ها
 50آیا مثال یکی از راه حل هاي صندلی هاي خالی می تواند این باشد که 
این روش کار براي کشور وبخش غیر دولتی 

  ضعف در فرایند هاي یادگیري و یاددهی ، حافظه گرایی 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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  فقدان آمایش سرزمین با نگاه آینده 5-5
  فقدان رقابت در آموزش عالی 5-6
  آموختگانبیکاري دانش  5-7
اقتصاد ما از دنیا خیلی عقب است، تقاضاي مؤثري از نظام علمی ندارد 5-8
در یک نظامی که تقاضا هیچ عکس العملی ندارد،  5-9

با کدام هدف؟ نقطه مطلوب بازنگري از کجا باید بیاید؟ از بازار باید بیاید، بازار باید بگوید من چه 
دانش آموخته اي با چه مهارتی می خواهم بعد ما در خدمتش باشیم تا به آن تقاضا پاسخ بدهیم

رآورد نیاز کشور یا نیاز ملی ووزارت علوم انتظار دارند که ب
دهد، بنگاهها باید فعال شوند برآوردي براي نیروي انسانی داشته باشند، سفارش دهند،  معنا می

بازارش فعال شوند و دانشگاهها هم پاسخ دهند در رابطه با برنامه ریزي درسی، رشته، رشته اي که 
منحل شود، االن همه چیز به گردن عرضه افتاده است همه نقاط ضعف از دید عرضه  متقاضی ندارد

  نگاه می شود، هیچ کس به نظام تقاضا کاري ندارد
اگر نظام اقتصادي اصالح شود، شاید برخی از آن مشکالتی که در نظام آموزش عالی داریم  5-10

  .حل شود
مقررات بسیار بحث جدي است، یا قوانینکیفیت آیین نامه ها و  1-6   زیرساخت ها

  ارتقاء
نظام آمار پایگاه اطالعات آماري جامع براي محصوالت نظام علم و فناوري نداریم مثال داده  6-2

هاي آماري براي تطابق مثال رشته با شغل را ما نداریم نه در طرح هاي آماري مرکز آمار، نه در 
  سال5سال به  5 سرشماري هاي

نیاز هاي یک شغل دانش محور مشخص نیست، براي اینکه مشخص شود ما بایستی یک  6-3
استانداردهایی براي شغل هاي دانش محور داشته باشیم، متاسفانه این کار در کشور ما انجام نشده 

  است
  نظام استانداردهافقدان   6-4
است، االن دنیاي مجازي شکل گرفته است، رفتارها در این دنیا  مهم بحث روندهاي جهانی 6-5

وضعیت زیرساختهاي فناوري اطالعات وارتباطات در . رفتار ما با اینترنت آشفته استچگونه است؟ 
کشور ما مثل پهناي باند وسرعت اینترنت و جریان آزاد مبادله اطالعات بحث انگیز آست

  !ودیافتن گاهی فساد تلقی می ش
  بحث کیفیت 1-7آموزش وبرنامه هاي 

با مجوزها چگونه برخورد کنیم ، با توسعه رشته ها(ابهام در الگوي گسترش آموزش عالی 7-2
آیا مثال یکی از راه حل هاي صندلی هاي خالی می تواند این باشد که / صندلی هاي خالی 7-3

این روش کار براي کشور وبخش غیر دولتی ، شونددرصد موسسات غیرانتفاعی باید با هم ادغام 
  پرهزینه است

ضعف در فرایند هاي یادگیري و یاددهی ، حافظه گرایی  7-4
  برنامه درسی استانداردفقدان  7-5

  
مهمترین موضوعات  

زیرساخت ها  6

  

آموزش وبرنامه هاي   7
  درسی

  



 )بخش آموزش، علم و فناوري(کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 

ران
ی ای

عال
ش 

موز
ی آ

هش
پژو

ده 
آین

یز 
 م

  که بتواند کارآفرینی داشته باشد کند نمیاي نیروي انسانی خود را تربیت 

کیفیت زندگی تاثیر دارد؟ آیا پاسخگویی اجتماعی براي نظام 

  تبدیل آنها به دانش فنی ضعف جدي ما داریم 

  آیا علم و فناوري کافی است یا باید علم و فناوري و ثروت تولید کنیم؟

  استفاده از ظرفیتهاي کمکهاي مردمی و بخش غیر دولتی

  نظام علمی وآموزش عالی با نظام هاي پیرامونی خودش چه نسبتی دارد

از کشورهاي اطراف مثل (المللی نشدن آموزش عالی نمونه اش نداشتن دانشجوي خارجی
سومالی و آفریقا و کشورهاي عربی یکسري دانشجویان خاص با اهداف بسیار خاص در رشته هاي 

  ) . خاص آمدند و ما افت کردیم؛ یعنی نه تنها پولی نگرفتیم بلکه پول هم دادیم
  به دلیل نوع سیاستها ومدیریت کالن در کشور

به دلیل نوع سیاستها ومدیریت  مستقل علمی

  مؤثر به نحو
که ... بالندگی اعضا هیات علمی تبدیل شده است به یک سري دوره هاي دانش افزایی و 

ام هاي تضمین کیفیت را به چند شاخص تقلیل دادیم و نرفتیم به سمت طراحی و استقرار نظ

کیفیت تا بدانجا می تواند برسد که از خود بپرسیم دربارة  نقش آموزش عالی  ونظام 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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اي نیروي انسانی خود را تربیت  آموزش  عالی بگونه 7-6
  عدم تقاضاي واقعی براي پژوهش 1-8پژوهش وتولید 

کیفیت زندگی تاثیر دارد؟ آیا پاسخگویی اجتماعی براي نظام یا آیا این مقاالت در رفاه اجتماعی  8-2
  علمی الزم است؟ 

تبدیل آنها به دانش فنی ضعف جدي ما داریم  در مقاله هم تولید میکنیم اما 1-9  فناوري وتولید ثروت
  فقدان نظام ملی نوآوري  9-2
  ضعف در  شرکت هاي دانش بنیان 9-3
آیا علم و فناوري کافی است یا باید علم و فناوري و ثروت تولید کنیم؟ 9-4
  فقدان نظام کارآفرینی 9-5

  فقدان تنوع در منابع مالی 1-10منابع مالی آموزش 
  دولت وابستگی زیاده از حد به نفت و 10-2
استفاده از ظرفیتهاي کمکهاي مردمی و بخش غیر دولتیعدم  10-3

  مهاجرت نخبگان 1-11  سرمایه فکري ملی
  عدم گردش نخبگان 11-2

نظام تعامالت علمی 
  وآموزش عالی

  در سطح ملی. الف
نظام علمی وآموزش عالی با نظام هاي پیرامونی خودش چه نسبتی دارد 12-1
  در سطح بین المللی. ب
المللی نشدن آموزش عالی نمونه اش نداشتن دانشجوي خارجی بین 12-2

سومالی و آفریقا و کشورهاي عربی یکسري دانشجویان خاص با اهداف بسیار خاص در رشته هاي 
خاص آمدند و ما افت کردیم؛ یعنی نه تنها پولی نگرفتیم بلکه پول هم دادیم

اجتماع علمی و 
  نهادهاي حرفه اي 

به دلیل نوع سیاستها ومدیریت کالن در کشور انجمن هاي تخصصیضعف  13-1
مستقل علمی (NGOs)ضعف سازمان هاي مردم نهادها   13-2

  کالن در کشور

نظام اعتبار سنجی 
  وتضمین کیفیت 

  چالش گسترش کمی 14-1
به نحو نظام اعتبار سنجی وتضمین کیفیتفقدان  14-2
بالندگی اعضا هیات علمی تبدیل شده است به یک سري دوره هاي دانش افزایی و  14-3

  نفر شرکت می کنند آخرش ده نفر 70اولش 
  سنجش و پذیرشخلط   14-4
کیفیت را به چند شاخص تقلیل دادیم و نرفتیم به سمت طراحی و استقرار نظ 14-5

  کیفیت و تعالی
کیفیت تا بدانجا می تواند برسد که از خود بپرسیم دربارة  نقش آموزش عالی  ونظام  بحث 14-6

  
مهمترین موضوعات  

پژوهش وتولید   8
  دانش

فناوري وتولید ثروت  9

  

منابع مالی آموزش   10
  عالی

سرمایه فکري ملی  11

نظام تعامالت علمی   12
وآموزش عالی

  

اجتماع علمی و   13
نهادهاي حرفه اي 

نظام اعتبار سنجی   14
وتضمین کیفیت 
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تکلیف نظام علم و ... چالشهاي جهانی مثل محیط زیست ، بحران جمعیت و

جامعه تفکر ،رفتار علمی، تصمیمات مبتنی بر علم ندارد کدام فرد را می بینید که با علم ترافیک 
  علم دارد؟ 

وزارت علوم که متولی تولید و عرضه علم است چه کار باید بکند که این علم عمومی شود به 
و شما احساس کنید که جامعه علم را فهمیده است و دارد علمی رفتار میکند از 

  کوچکترین تصمیمات فردي گرفته تا خط مشی گذاري علمی
مردم و گروه ها وحکمرانان همه در علمی عمل نکردن وعدم توان تصمیم گیري مبتنی بر 

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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چالشهاي جهانی مثل محیط زیست ، بحران جمعیت و علمی در مواجهه با
  .فناوري با این مسایل چگونه است

ضعف در عمومی 
  سازي علم

جامعه تفکر ،رفتار علمی، تصمیمات مبتنی بر علم ندارد کدام فرد را می بینید که با علم ترافیک 15-1
علم دارد؟   نیاز به ارتباط با شهروندان امروز! رانندگی میکند؟

وزارت علوم که متولی تولید و عرضه علم است چه کار باید بکند که این علم عمومی شود به  15-2
و شما احساس کنید که جامعه علم را فهمیده است و دارد علمی رفتار میکند از  رفتار تبدیل شود

کوچکترین تصمیمات فردي گرفته تا خط مشی گذاري علمی
مردم و گروه ها وحکمرانان همه در علمی عمل نکردن وعدم توان تصمیم گیري مبتنی بر  15-3 

  دانش تاحد زیادي شبیه هم اند

  
مهمترین موضوعات  

ضعف در عمومی   15
سازي علم
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  مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور  م

  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی 

  مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور 

  )آموزش، علم و فناوري

  دیدگاه هاي خبره هاي شرکت کننده در پنل

  توضیحات ومالحظات کلیدي

حذف وانحالل تدریجی بخشی از مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، تغییر در بازار تقاضا، تغییر 

، پاسخگویی )مسألۀ تأثیر دانشگاه بر رفاه اجتماعی وکیفیت زندگی

کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه مهمترین موضوعات 
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آموزش، علم و فناوريبخش (براي مالحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه 

دیدگاه هاي خبره هاي شرکت کننده در پنل

توضیحات ومالحظات کلیدي  موضوع

حذف وانحالل تدریجی بخشی از مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، تغییر در بازار تقاضا، تغییر   پدیده صندلی هاي خالی
  دربازار منابع، تغییر در کارکردها

رشد کمی تولید  مقاالت روند 
  در ایران

مسألۀ تأثیر دانشگاه بر رفاه اجتماعی وکیفیت زندگی(نیاز به تأثیر اجتماعی دانش
  اجتماعی

  چرخش به تولید علم وفناوري وثروت
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