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 جناب آقاي دکتر اکبرپور شیرازي
 معاون محترم پژوهشی مؤسسه

 
 با سالم 

دیر کـل مـ 29/8/87به تاریخ  15304/22بعالی در هامش نامه شماره جنا 9/9/87بازگشت به یادداشت مورخ 
ه قـانون برنامـ 64ریزي آموزش عالی مبنی بر اظهارنظر در مورد اجراي بنـد الـف مـاده دفتر گسترش و برنامه

ستحضـار هاي آموزشی براي آشنایی با اصول و مبانی توسعه پایدار موارد زیر بـه اچهارم در زمینه اجراي برنامه
 رسد:می

همـان گونـه کـه در آن  اجتماعی و فرهنگی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 64بند الف ماده  -الف
 public]مــردم اســت » هــاي عمــومیآگاهی«بــه صــراحت اشــاره شــده اســت مربــوط بــه ارتقــاي 

instruction] آن بـه نظـام شود. و به همین دلیـل در هاي عمومی مربوط می، که بیشتر به امور رسانه
آموزشی کشور به ویژه آموزش عالی و حتی آمـوزش و پـرورش اشـاره نشـده اسـت. بنـابراین، پیشـنهاد 

ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري چنانچه براي اجرایی ساختن این مـاده از برنامـه معاونت برنامه
شود که کارویژه آنها ارتقـاي هاي آموزشی الزم است متوجه نهادهایی قانون چهارم است، این گونه برنامه

 هاي غیررسمی است.هاي عمومی و آموزشآگاهی
به اهمیت موضوع حفظ محیط زیست و نقش اساسی آن در فرایند توسعه پایدار، چنانچه  اما با توجه -ب

اي هاي رسمی در این زمینه فعال شوند، الزم است موضوع در نهادهاراده ملی بر آن قرار دارد که آموزش
ریزي ملی نظیر شوراي عالی آموزش و پرورش و یا نهادهـاي پژوهشـی مربـوط بـه تگذاري و برنامهسیاس
هـاي آموزشـی هاي درسـی متناسـب بـا دورهریزي رسمی آموزش و پرورش مطرح شود تا برنامـهبرنامه

 طراحی و به مرحله اجرا درآید. 
گاهی از جمله در مورد موضوع یاد شده بـا هاي نوین دانشهاي درسی و یا ایجاد رشتهر مورد برنامهد -پ

 بر گسترش توجه به اسناد باالدستی قانونی، از جمله، قانون جدید وظایف و تشکیالت وزارت عتف، مبنی
الی قـرار ریزي خرد آموزش عـها در قلمرو برنامهها، و با توجه به این که این گونه برنامههاستقالل دانشگا

اي در اسناد قانونی کشـور، از جملـه ها ارائه و یا به گونهدات مشابه به دانشگاهالزم است که پیشنها دارد،
د اجرایـی و مـدیریتی خـو قانون برنامه پنجم گنجانده شوند، تا هر نهاد آموزشی متناسب با توان علمـی،

گنجانـدن دو واحـد درسـی  نسبت به اجرایی ساختن آنها اقدام کند. روشن است کـه بـه عنـوان مثـال،
مومی، نیازمند کاهش دروس عمومی و یا افزایش شـمار واحـدهاي دروس عمـومی اسـت، و ایـن کـار ع

 اي در هر یک از نهادهاي آموزش عالی به طور جداگانه اسـت کـهنیازمند مطالعات گوناگون و همه جانبه
 تواند به اجرا درآید.هاي هر یک از آنها میيها و توانمندبر اساس اولویت

اد رشته مستقل در سـطح کارشناسـی ارشـد، در زمینـه مـورد اشـاره، ایـن موضـوع در خصوص ایج -ت
متخصص  بستگی به بررسی عوامل و متغیرهاي زیادي از جمله: نیروي انسانی [به ویژه عضو هیأت علمی

وجـه بـه فضاي آموزشی و ... دارد که هر نهـاد آموزشـی بـا ت فضاي کالبدي، در این زمینه]، مواد درسی،
 ررسی و اظهار نظر کند.بتواند نسبت به دایر کردن آن هاي خود میها و توانمندياولویت



۳ 

 

رد کـه بـر کـبه سخنی دیگر، کاربست رویکرد تمرکزگرا در این امور، نه تنها کمکی به توسعه آموزش نخواهـد 
 شود.عکس موجب افت علمی و آسیب رسانی به نظام آموزش عالی کشور نیز می

ریزان گذاران و برنامـهاز نظـر سیاسـت» حفظ محـیط زیسـت و توسـعه پایـدار«ن حال، چنانچه موضوع در عی
یـت رتی از مزآموزش عالی کشور از اهمیت و اولویتی بیش از موضوعات علمی دیگر برخوردار است، و یا به عبا

سـتند، موضـوع نسبی بیشتري برخوردار است و نیروهاي متخصص کنونی کشـور پاسـخگوي چنـین نیـازي نی
هایی را دارنـد هایی به آن دسته از نهادهاي آموزش عالی که امکان ایجـاد چنـین رشـتهتواند با ارائه مشوقمی

 عرضه شود تا این نهادها به دایر کردن و برگزاري آن تشویق شوند.
مند دنبـال ظامچنانچه با رویکرد علمی و روش شناسی ن ریزي آموزشی کشور،به هر حال روشن است که برنامه

هـاي علمـی کشـور تبیـین و بـه شود، نخست الزم است ضمن پایش و ارزیابی وضع موجـود، نیازهـا و اولویت
هـاي علمـی کشـور هـاي خـود را همسـو بـا اولویتنهادهاي آموزشی ابالغ شود تا این نهادهـا بتواننـد فعالیت

 ریزي و اجرا کنند.  برنامه
مند، جز به نـامتوازنی نظـام آمـوزش عـالی کشـور بندي و غیر نظاماولویت ابالغ جسته و پراکنده مسائل بدون

 چون شوراينخواهد انجامید. روشن است که جلوگیري از چنین امري نیازمند برخورداري از نهادهاي ملی، هم
هاي علمـی کشـور را تبیـین و هاي راهبردي و کلی نظام و همچنین اولویتعالی عتف است که بتواند سیاست

هـاي ارویژهکوین کند [مشروط بر این که این شورا از ساختار و فرایند مناسب برخـوردار و درك روشـنی از تد
 خود داشته باشد].       
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