
 

 

 

 

 )شماع(  عالی آموزش متخصصان شبکه اساسنامه

 مقدمه

عالي، يکي از وظايف مهم وزارت  اي کنشگران اساسي آموزش  و حرفه  ندي از ظرفيت علمي، تخصصيم شناسايي، سازماندهي و بهره

شود. اهميت ريزي آموزش عالي ممکن مياست که زمينه اجراي آن از طريق موسسه پژوهش و برنامه  ، تحقيقات و فناوري علوم

مأموريت بر  فرادستي  اسناد  تا حدي است که در  مانند جهتاين موضوع  فناوري هايي  و  پژوهش  آموزش،  ارتقاي سطح  1دهي   ،

نقش و  فناوري مشارکت دانشمندان  و  نظام تصميم  2آفرينان عرصه علم  انجمن3گيري کالن کشوردر  تقويت  و  و ، ساماندهي  ها 

، حمايت از همکاري علمي 6جويي دانشگاهيان مشارکت  سازى و ارتقاى انگيزه و روحيهمينه ، ز5، جهاد علمي4هاي علميجمعيت

موسسه    3بر همين اساس و در راستاي تحقق هدف شماره  تأکيد شده است.    8سازي علميبکهو ش  7مشترک حوزويان و دانشگاهيان 

شبکه متخصصين آموزش عالي مطابق اين اساسنامه    10از سند تحول دولت مردمي   3و نيز در راستاي نشانگر  ،  9اساسنامه  1از ماده  

تحول و ايراني، کيفيت،  -و حرکت به سمت تمدن نوين اسالمي  پردازو جامعه  سازتمدن  دانشگاهساز تحقق  تا زمينه  شودايجاد مي

 . باشد و بين المللي  ( oicدر سطح ملي و جهان اسالم ) تحوالت جديد فضاي مجازي، هوش مصنوعي ،مشارکت

  تعاریف :1 ماده

 علوم، وزارت حوزه و باشد مي عمومي آموزش از پس دوره اساسنامه اين در عالي آموزش نظام از منظور: آموزشعالی نظام -1-1

 آزاد دانشگاه و  آموزشي و پژوهشي  ، پژوهشگاههادانشگاهها ،  غيردولتي عالي آموزش موسسات بهداشت، وزارت فناوري، و تحقيقات

  شود. مي شامل را اسالمي

 علم، گسترش و خلق در که ميشود اطالق کارآمد و برجسته فردي  به عالي آموزش متخصص : عالی  آموزش  متخصص -2-1

 بر .باشد داشته بارز اثرگذاري  امور بين المللي  و  ايراني  –  اسالمي ارزشهاي  چارچوب در عالي آموزش  مديريت و توسعه فناوري،

...()دانشوران، دانشجويان  تخصصي دانش داراي  افراد -1 :شامل حوزه اين متخصصين ،  اساس همين و   در  ، دانش آموختگان 

 ي که  افراد  -2،  و ...    عالي آموزش سياستگذاري  عالي، آموزش مديريت قبيل از  عالي آموزش با مرتبط علوم مختلف حوزههاي 

 و پژوهشي  آموزشي  معاونين ،روسا شامل باشند.  عالي آموزش در  مديريت حوزه در موفق تجربه ضمن داشتن دانش ضمني داراي  

 که  عالي آموزش راهبري  حوزه در اشتهار و شهرت داراي  افراد -3 باال  به کل مدير از علوم وزارت ستادي  مديران و دانشگاهها

 

آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات کشور با  دهي نقشه جامع علمي کشور )جهت  7. راهبرد کالن 1

 توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي( 

هاي  آفرينان در عرصه علم و فناوري در ايفاي رسالتارتقاي سطح مشارکت دانشمندان و نقش)   نقشه جامع علمي کشور  2از راهبرد کالن    6راهبرد ملي   .  2

 (برداري از ذخاير غني فرهنگياي و بهرههاي اصيل اسالمي و ايراني و اخالق حرفهاجتماعي و تعميق و ترويج و احترام به ارزش

سازي  گيري کالن کشور و نهادينهنظام تصميمساماندهي و تسهيل مشارکت دانشمندان در  نقشه جامع علمي کشور )   4از راهبرد کالن    3راهبرد ملي  .  3

 (گيريفرهنگ پژوهش و ارزيابي و نظارت در سطوح مختلف تصميم 

هاي علمي به منظور ايفاي نقش مرجعيت علمي و  ها و جمعيت ساماندهي و تقويت انجمننقشه جامع علمي کشور )   4از راهبرد کالن    4راهبرد ملي  .  4

 ( ا و توسعه و ترويج و انتشار علم و فناوريهسازي ارتقاي مشارکت در تصميم

 . بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 5

 هايمهارت   و  اجتماعي  هايقابليت  توسعه  و  دانشگاهيان  جوييسازى و ارتقاى انگيزه و روحيه مشارکتزمينهها )سند اسالمي شدن دانشگاه  11-7. راهبرد  6

 (ايشان گروهي و  ارتباطي

 ( يعلمي و آموزش هاي عرصه  در دانشگاهيان و  مشترک حوزويان علمي  همکاري از حمايت ها )سند اسالمي شدن دانشگاه 8-10.  راهبرد 7

 (ميالاحياي تمدن اس  در جهتالم علمي دانشمندان جهان اس  شبکه مديريت سازي علمي وشبکهها )سند اسالمي شدن دانشگاه  6-3. راهبرد 8

 ها در جهت تحقق اهداف و ماموريت  نوآفريني سازمانياساسنامه موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي:   1از ماده  3هدف   9

 ارتقاء توانمندي دانشگاهها و پژوهشگاهها در شناسايي و حل مسايل راهبردي و تعامل با جامعهنشانگر سه از سند تحول دولت مردمي:   10

 



 

 

ن آموزش عالي در ميان  . شبکه متخصصاشخصيت هاي حقوقي مرتبط    -4 هستند. حوزه  اين در معتبر علمي برونداد پديدآورنده

 .اهد داشتفعاليت بين المللي خو 11( OICبر کشورهاي اسالمي ) با تاکيد عضوگيري ساير کشورهاي منطقه و جهانمدت با 

با  شبکه متخصصان آموزش عالی  -3-1 از متخصصان آموزش عالي که  موسسه پژوهش و    نظارت: شبکه اي است متشکل 

 شود. نامه به عنوان شبکه شماع خوانده مي شود و از اين پس در اين آيين اداره مي ريزي آموزش عالي تشکيل و برنامه 

 .است عالي آموزش متخصصين شبکه راهبري  و سياستگذاري  سطح ترين عالي :سیاستگذاري و  راهبري شوراي -4-1

 حل واکنشي  ريزي برنامه رويکرد با که باشد مي عالي آموزش  متخصصين  از  اي  مجموعه از  علمي اجتماع   پژوهشی: میز  -5-1

 گيرد.  مي شکل مساله

: منظور از اجتماع عمومي گردهمايي و نشست هاي دوره اي کليه اعضا شبکه متخصصان آموزش عالي مي  اجتماع عمومی  -6-1

 باشد. 

با توان علمي سطح باال که با داشتن برتري در يک    پژوهشگران و يا متخصصان  /گروهي از اعضاي هيات علمي  :قطب علمی  -7-1

تخصصي در علوم بنيادي  يا کاربردي،  از طريق تمرکز و انسجام بخشيدن به فعاليت هاي خود در آن زمينه بر    -زمينه علمي

و بين المللي و پاسخگويي به نيازهاي  اساس برنامه اي مشخص براي نوآوري و دستيابي به کيفيت برتر در سطح ملي، منطقه اي  

 اساسي کشور کوشند. 
 

 شبکه  مأموریت -2ماده 

 براي  الزم بستر نمودن  فراهم منظور به عالي آموزش  حوزه با مرتبط  متخصص انساني نيروي شناسايي و جلب مشارکت موثر  -1-2

  مربوط مسائل حل و شبکه اهداف تحقق

  عالي آموزش حوزه سياستگذاري  و تخصصي دانش حوزه در علمي سازي  جريان و سازي  گفتمان  -2-2

  عالي آموزش حوزه هاي  سياست و دانش سازي  عمومي و سازي  اجتماعيشناسايي و حل مسائل،  -3-2

 آموزش عالي نشر دانش کمک به توليد و  -4-2

 شبکه  اهداف -3ماده 

  . پژوهشي مؤسسات و دانشگاهها و عالي آموزش ذي نفعان ميان سازنده تعامالت  و ارتباطات توسعه  -1-3

  موسسه. هاي  ماموريت  و اهداف چارچوب در عالي آموزش موسسات پژوهشگاههاو دانشگاهها، به فکري  و علمي پشتيباني   -2-3

  .دانشگاهي و ملي المللي، بين استعدادهاي  از مندي  بهره به کمک نيز و تجارب و نظرات تبادل فرصت ايجاد  -3-3

به زبان    فارسيمشارکت در توليد و نشر دانش تخصصي و بومي و حرکت در جهت کسب مرجعيت علمي و تبديل زبان     -4-3

  علم دنيا.

  عالي. آموزش حوزه پژوهان دانش و عالقمندان بيشتر چه هر آزمودگي کار و ورزيدگي به کمک  -5-3

  کشور. عالي آموزش نظام دار اولويت و به مبتال لئمسا براي  بنيان دانش حلهاي  راه ارائه به کمک  -6-3

 بومي.  دانش توليد ميزان افزايش  به کمک و کارگروهي فرهنگ استقرار بستر گسترش  -7-3

 اعتبارسنجي برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيالت تکميلي رشته آموزش عالي.   -8-3
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  استقرارجایگاه حقوقی و محل  -4ماده 

آن در دبيرخانه  و برنامه ريزي آموزش عالي است که محل استقرار   ن آموزش عالي وابسته موسسه پژوهششبکه متخصصا   -1-4

 موسسه مي باشد.

  شبکه ارکان -5ماده 

  رييس شبکه -1-5

 سياستگذاري و راهبري  شوراي  -2-5

 دبير شبکه -3-5

 قطب علمي شبکه رييس  -4-5

 شبکه  پژوهشي ميز  -5-5

 ترکیب  – 6ماده 

 رييس موسسه رييس شبکه:  -1-6

 سياستگذاري و راهبري  شوراي  -2-6

شوراي عالي  نمايندگاني از معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت عتف،   موسسه، پژوهشي معاون و رئيساعضاي حقوقي:  -1-2-6

رياست جمهوري،   فناوري  و  علمي  معاونت  علميه،  فرهنگي، حوزه  ها،انقالب  پژوهشگاه  عالي  مجمع  آموزش  علمي  ،  انجمن 

 و اتحاديه دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي.  دانشگاه آزاد اسالمي

 ميزهاي  مديران از نفر دواعضاي حقيقي: سه نفر عضو هيات علمي متخصص و پيشکسوت در حوزه آموزش عالي،  -2-2-6

  پژوهشي

 است.    نهاد/آن سازمان  االختيار )از مديران مرتبط با موضوع(يا نماينده تام  نهاد/شورا باالترين مقام سازمان  حقوقياعضاي    (1تبصره  

( اعضاي حقيقي با پيشنهاد رييس شبکه و تاييد شوراي شوراي راهبري و سياستگذاري براساس معيارهاي مرتبه علمي،  2تبصره  

 انتخاب مي شوند.  سوابق پژوهشي و اجرايي 

 از ميان اعضاي هيات علمي يا کارشناسان با حکم رييس شبکه منصوب مي شود.   دبير شبکه-3-6

از ميان مديران گروه هاي پژوهشي با پيشنهاد رييس شبکه و تاييد شوراي راهبري و سياستگذاري   شبکهقطب علمي  رييس    -4-6

 شبکه انتخاب مي شود.  

 ميز پژوهشي شبکه براساس نياز جامعه در قلمرو آموزش عالي با پيشنهاد قطب علمي و تاييد رييس شبکه تشکيل مي شود.    -5-6

 سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.  2حکم رييس شبکه به مدت  ( اعضاي حقوقي و حقيقي با 3تبصره 

 رسمیت جلسات و مصوبات شورا  -7ماده 

 يابد.  جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا و به شرط حضور رئيس يا دبيرشورا رسميت مي  -1-7

 مصوبات شورا با آراي بيش از نصف اعضاي حاضر، معتبر و با ابالغ رئيس موسسه الزم االجرا است.   -2-7

 عهده دبير شورا است.مصوبات شورا به  ابالغ، پيگيري و ارائه گزارش از ميزان تحقق اجراي  ( 4تبصره 

بندي موضوعات، تهيه برنامه زماني براي تشکيل جلسات شورا، هماهنگي  ها، اولويتدبير شورا، مسئوليت بررسي درخواست  (5تبصره  

 هاي علمي شبکه، تنظيم دستور جلسات با هماهنگي رئيس شورا، ابالغ مصوبات و ثبت و ضبط سوابق مربوط را بر عهده دارد.  قطب 
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   شبکه ا ضاي اختیارات -8ماده 

 وظایف و ا تیارات شوراي راهبري و سیاستگذاري -1-8

 ن اها، اهداف و راهبردهاي شبکه متخصصتدوين و ابالغ سياست -1-1-8

 نظارت بر نحوه عمل و فعاليت ميزهاي تخصصي   -2-1-8

 سياستي و اجرايي ارائه شده از سوي ميزهاي تخصصيهاي ها و توصيهبررسي درخواست  -3-1-8

 هماهنگي و حمايت از ميزهاي تخصصي به منظور تقويت بروندادهاي پژوهشي و علمي -4-1-8

 در خصوص فرآيند و نحوه پذيرش عضويت اعضا از سوي دبيرخانه شبکه شماععالم نظر ا -5-1-8

 تخصيص بودجههاي ميزهاي تخصصي و برآورد مالي هزينه  -6-1-8

 پژوهانه در خصوص آينده آموزش عالي و پيشنهاد به ميزهاي تخصصي توسعه راهبردهاي آينده -7-1-8

   یروظایف و ا تیارات -2-8

  مربوطه صورتجلسات تنظيم جلسات، بندي  زمان تنظيم امور دبيرخانه و -1-2-8

  شماع شبکه تجربي و دانشي حافظه ضبط و ها فعاليت کليه سازي  مستند انجام-2-2-8

 ايجاد سکوي مناسب )پلتفرم( جهت ايجاد بانک اعضا و تسهيل فرايندهاي جاري شبکه -3-2-8

  نياز حسب شبکه اعضا عضويت گواهي و عضويت کارت صدور  -4-2-8

 

 



 

 

   میز پژوهشی  -3-8

 به را اجرايي مديران و متخصصين مورد حسب و هستند شماع شبکه عضو که ثابت اعضاي  شامل پژوهشي ميز اعضاي   -1-3-8

  نمايند. مي دعوت مهمان عنوان

و راهبري مي  هر يک از اعضاي هيات علمي موسسه حسب حوزه موضوعي  مطالعات خود يک ميز پژوهشي را ايجاد     -2-3-8

 کنند. 

با نظر شوراي راهبري و سياستگذاري  نظر مورد حوزه  در  پژوهشي اشباع و مطالعه پايان  از  پس محور مساله پژوهشي ميز  -3-3-8

  داد. خواهد خاتمه خود کار به

 موضوعي حوزه در متخصص و مرتبط علمي هيات عضو سوي  از پيشنهادي   -الف صورت سه به پژوهشي ميز ايجاد فرآيند   -4-3-8

هر يک   -ج شود. مي ايجاد علمي هيات عضو موافقت و راهبري  شوراي  پيشنهاد به -ب و سياستگذاري   راهبري  اي  شور موافقت و

 پيشنهاد ايجاد ميز پژوهشي را به شوراي راهبري و سياستگذاري نمايد.از اعضاي حقوقي شوراي راهبري و سياستگذاري مي تواند  

  غير يا علمي )هيات نفر يک و رئيس عنوان به برجسته پژوهشگر علمي هيات عضو يک نظر زير  پژوهشي ميز هر -5-3-8

  شود. مي اداره (به عنوان دبير علمي هيات

 ضوابط رعايت با و تعريف تحقيقاتي طرح شماع ماموريت چارچوب در تواند مي  پژوهشي ميز اعتبار، تامين صورت در  -6-3-8

  نمايد.مي اقدام طرح سفارش به  نسبت مربوطه

 داد برون و ها فعاليت  کامل گزارش فعاليت، دوره يک  پايان در باشد،  شده ايجاد محور مساله پژوهشي ميز که صورتي در -7-3-8

 نمايد. مي ارائه و سياستگذاري   راهبري  شوراي  جلسه به و تنظيم را و فرم ازما   علمي هاي 
 

  مقررات اداري، ما ی و است دامی -9ماده 

 اعتبارات جمع سر از  پژوهشي اعتبارات سهمو در قالب   سقف در و ساالنه صورت به شبکه هاي  فعاليت براي الزم بودجه -1-9

  .شود مي تامين رئيسه هيات توسط موسسه

 کند.  تامينمنابع  ديگر واقفين و  ،خيرين  طريقشبکه مي تواند ساير منابع خود را از  -2-9

 مطابق مقررات و ايين نامه هاي موسسه مي باشد. امور مالي و اداري شبکه شماع  -3-9

 . کرد خواهد پيدا رسميت اعضا سوم دو حضور با و تشکيل يکبار ماهي حداقل سياستگذاري  و راهبري  شوراي  جلسات -4-9

  انحالل -10ماده 

 تاييد رئيس شورا منحل مي شود. صويب شوراي راهبري و سياستگذاري و شبکه شماع با ت -1-10

 به پژوهشي شوراي  در   09/05/1401 تاريخ درسال آزمايشي    دوبه صورت     تبصره  4 و ماده 11 در اساسنامه اين  -11ماده  

  رسيد. تصويب


