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 دیباچه

تخصصی با رسالت  ریزی آموزش عالی به مثابه نهادی علمی و  مؤسسه پژوهش و برنامه

های  ای، محور اصلی فعالیترشته پژوهی در قلمرو آموزش عالی و رویکردی میاندانش

تولید و ارتقاء دانش نظری و کاربردی در حوزه آموزش    - 1های:  خود را به کارویژه

  - 3نفعان در سطح خرد و کالن  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالی به ذی  - 2عالی  

های آموزش عالی قرار داده است. در این راستا به ل سیاستپژوهی و تحلیسیاست

های تخصصی که رویکردی چابک و  منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش

 های پژوهشی به کار گرفته است.  مدت است را در کنار انجام طرح کوتاه

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

های کنونی در حوزه آموزش عالی نظیر:  ها و دغدغهها طیف وسیعی از چالشگزارش 

ریزی آموزشی و درسی، منابع مالی  مدیریت و حکمرانی، توسعه کمی و کیفی، برنامه

انسانی، بین ارزیابی و تضمین کیفیت، المللی شدن و جذب دانشجویان  و  خارجی، 

ها سعی  باشد. این گزارش های آموزش عالی و ... میمطالعات تطبیقی، تحلیل سیاست

دارند ضمن تحلیل وضعیت موجود، راهکارهایی مفید و مؤثر در جهت بهبود نظام 

 ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد و کالن ارائه نمایند.سیاستگذاری و برنامه

نظران آموزش عالی به مشارکت  پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحبدر  

در این برنامه پژوهشی، خواهشمند است نظرات و نقدهای ارزشمندتان را در خصوص  

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند. هر یک از گزارش
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده 

عال اجتماع   یهااز بخش  ی کی  ی بخش آموزش  آن   یاصل  تیاست که مسئول  یامور 

برنامه توسعه   یهابخش  ریمانند سا  زیبخش ن  نیمتخصص است. ا  یانسان  یروین  تیترب

است. در حال حاضر  های توسعه نقش کلیدی داشته  در تمامی برنامه  کشور  پنج ساله

به عنوان آخرین هفتم توسعه  برنامه  مطالعات پیش بایست    نیتدو  یالزم برا  تیفعال

هر برنامه    نیتدو  کهییاز آنجا  ،شده استساله کشور آغاز  20  برنامه از برنامه بلند مدت

با انجام    گذشته وعملکرد وضع موجود آن بخش   وضعیت  یمدت معموالً با بررس  انیم

مربوط   یمطالعات   یهااز پروژه  ی کیگزارش حاضر  .  شودیآغاز م  مطالعاتی در این حوزه؛

توسعه   یهابرنامه  یاحکام آموزش عال  لیتحلو   سهی مقا"با عنوان  حوزه   نیبه ا

  یاست. در بررس  "احکام برنامه هفتم  ن یتدو  یبرا   ییاول تا ششم و ارائه الگو

احکام ،مواد و    با بهره گیری از روش تحلیلی ابتدا تمامی  شده است که  یحاضر سع

در    توسعه  برنامه ششم  توسعه کشور پس از انقالب تاتبصره های قانونی از برنامه اول  

  ج ینتا.قرار گیرد  بخش آموزش و پژوهش احصاء و به دقت مورد تجزیه و تحلیل کیفی 

نشان می دهد که تا کنون چه موضوعاتی در قالب احکام قانونی    یبررس  اینحاصل از

فته و تا چه میزان در برنامه های بعدی تنفیذ شده و آیا هنوز  توجه قرار گر  مورد

ب پرداختن  دضرورت  موضوع  آن  هفتم   ره  برنامه  خیر  اولویت  یا  جمله هست  از  ؟ 

بر اساس نیاز روز  جامعه  های دیگر این مطالعه این بود که چه احکام جدیدی  یافته

. چگونگی تدوین  داد   برنامه هفتم توسعه پیشنهاد  بخش آموزش عالی  توان برایمی

نیز از دیگر دستاوردهای این مطالعه  جدید  در قالب الگویی  احکام برنامه برنامه توسعه  

 .است
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 مقدمه 

اجتماعی    -توسعه جریانی است که بازسازی، اصالح و ارتقای ساختار و نظام اقتصادی

هایی همچون میزان  یک کشور را به همراه دارد. توسعه افزون بر اینکه بهبود شاخص 

نهادی،   ساختار  در  اساسی  های  دگرگونی  شامل  گیرد  دربرمی  را  درآمد  و  تولید 

ا و دیدگاه های عمومی مردم است. توسعه در اجتماعی، اداری و همچنین ایستاره

می دربر  نیز  را  مردم  باورهای  و  رسم  عادت،  حتی  موارد  از   گیرد.بسیاری 

می راحتی  به  توسعه،  مفهوم  بودن  جامع  و  به گستردگی  توجه  که با  دریافت  توان 

توسعه امری طبیعی و آسان نیست بلکه نیازمند تفکری ساختاری و دانشی بسیار 

بر امکان پذیر نیست. برنامه های  های دقیق و زمانریزی که جز با برنامهعمیق است  

ها را دارند  ها و پروژهها و طرحتوسعه به طور کل در خود سه بخش اهداف، سیاست

ریزی شوند. برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تهیه و اجرا میو برای دوره

ارزیابی عملکرد است )خسروشاهی،  توسعه، دربرگیرنده سه مرحله طراحی،   اجرا و 

دهه1387 از  پیش  تا  ایران  یافته  1330ی  (.  سازمان  نظام  گونه  هیچ  ی شمسی 

برای توسعه برنامه به گواه تاریخ طرحریزی  اساس و  های  ی کشور نداشت. برهمین 

های فردی  بیشتر بر اساس سلیقه    ، گوناگون و انگشت شماری که در حال انجام بود

شرکت  بصاح کارگزاری  با  و  میمنصبان  اجرا  خارجی  گرفتن  های  شتاب  با  شد. 

برنامه  اندیشه ضرورت  توسعه،  و  های  برنامه  سازمان  و  آشکار  پیش  از  بیش  ریزی 

 (. 1385)جنت ،ی کشور تاسیس شد بودجه 

مفهوم توسعه، پس از جنگ جهانی دوم، به صورت اصطالحی فراگیر به کار رفته شد.  

مفهوم، را    این  ارزشی  مفاهیم  آن  در  واقع  در  و  است  بعدی  چند  و  پیچیده  بسیار 

توان مفاهیم پیشرفت، ترقی و تکامل را نیز دید.  توان یافت. در مفهوم توسعه میمی

تغییر و تحول و دگرگونی نیز از عوامل توسعه است. و سرانجام این که توسعه با رشد 

آن می و در  است  توأم  بهبود،  نوسازی  و  علوم توان  دانشمندان  تاکنون  نیز دید.  را 

بر این باور است    1اند. مایکل تودارواجتماعی تعاریف متعددی درباره توسعه بیان کرده

 
1 Michael Todaro 
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که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت  

ش  اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاه

نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه 

افراد و گروهنظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته  های  های 

اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته، خارج شده، به سوی وضع 

و معنوی بهتر است سوق یابد. در این راستا، یکی  یا حالتی از زندگی که از نظر مادی  

 اقتصادی   ههای مطرح در این زمینه، توسعه اقتصادی است. توسعاز مهمترین حوزه 

  افزایش  و   اقتصاد  در  بنیادین  تغییرات  با   همراه  اقتصادی   رشد  از  است  عبارت

توسعه  اجتماع   و  انسانی  فیزیکی،  هایظرفیت  از  اعم  تولیدی  هایظرفیت در  ی. 

  نیز  اجتماعی  نهادهای  آن،  کنار   در  اما   شد   خواهد  حاصل   تولید   کمی  رشد  اقتصادی،

 (.1391 )تودارو ، شد خواهند دگرگون

مشکالت   کلیه  حل  مثابه  به  شدن  صنعتی  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  امروزه 

با اقتصادی آنها مطرح است؛ از این رو اغلب صاحب نظران مسائل اقتصادی، آن را  

دانند. آنها امیدوارند که از طریق صنعتی شدن، توسعه یافتگی این کشورها مترادف می

منابع   از  استفاده کامل  موجبات  نموده،  غلبه  فنی،  ماندگی  بر مشکل عقب  بتوانند 

طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم نمایند. امروز تلقی رایج از مفهوم 

همه فرایندی  بهبود جاتوسعه،  به  معطوف  که  اقتصادی(  توسعه  فقط  )نه  است  نبه 

ابعاد مختلف   است.  ملزوم(  و  عنوان الزم  )به  مردم یک جامعه  زندگی  ابعاد  تمامی 

توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی،  

فاً به یک جنبه  و توسعه امنیتی. مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه، صر 

،  پیری  زاده و)آصف  1ها را در دستورکار آینده قرار داداولویت بخشید و دیگر بخش

1383 .) 

 
  جهان   کشور   188  بین   از  60  رتبه   در  میالدی  2018  سال  در   انسانیایران از لحاظ شاخص توسعه    1

  امارات  اسرائیل، از  پس  ترتیب به   خاورمیانه  رتبه هشتم  ایمنطقه بندیرتبه در  همچنین، . داشت قرار 

این روند  (. اگر چه  UNHD  ,2018)  دارد  قرار  عربستان   و  کویت  بحرین،   قطر،   قبرس،   عربی،  متحده

ها  گیری ویروس کرونا و مدیریت ضعیف این بحرانها، همهو به دنبال تشدید تحریم  2019در سال  

عقبگرد داشته است. بانک جهانی در گزارش جدید خود از وضعیت شاخص توسعه انسانی اعالم کرد  
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رو، توسعه همه جانبه، الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط   از این

انسانی   توسعه  در  گذاری  سرمایه  تحولی،  و  توسعه  هرگونه  تداوم  و  تثبیت  توفیق، 

باشد. به عبارت دیگر، دانش رکن اصلی  رکن و هسته اصلی و محوری آن می  بمنزله

آید  توسعه و نظام آموزشی و همچنین گذرگاه نیل به دانش و دانایی ملی بشمار می

یابد که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را  و جامعه زمانی به اهداف خود دست می

دهد و ما  را تعلیم و تربیت تشکیل میهموار کند، در واقع بنیاد حیات جمعی انسان 

شویم«. از آنجایی که در دنیای معاصر، نهاد  کنیم که تربیت می»آنگونه زندگی می

آموزش و پرورش و آموزش عالی مسئولیت تربیت نیروی انسانی را در جامعه بر عهده  

با توجه آیند،  دارند، از اینرو، مهمترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی بشمار می

به نقش و شکل فراگیر امروزی آن، یکی از بنیادهایی است که با جامه عمل پوشاندن  

از   یکی  کم  دست  اصلی،  سهامدار  نگوییم  اگر  خود،  شده  تعریف  کارکردهای  به 

آیند. بنابراین، توسعه آموزش و پرورش و سهامداران عمده این فرایند به حساب می

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها    آموزش عالی از منابع اصلی پیشرفت

به شمار می روند. دانش آموختگان دانشگاه به عنوان نیروی انسانی متخصص، هدایت  

دولت و جامعه، تقویت فرهنگ، ابداع، نوآوری، مدیریت فناوری های نوین، صنعت و  

اقتصادی، بازرگانی و امنیت ملی یک کشور را برعهده دارند. از این رو، برای توسعه  

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیش از هر چیز رشد و توسعه نیروی انسانی مدنظر بوده  

است. بدون شک، دولت ها در ایجاد زمینه های مناسب برای تربیت نیروی انسانی  

 (.  1389نقش مهمی ایفاء می کنند )روشن و همکاران، 

ریزان  ن و برنامهمسؤوال  های توسعه حاکی از دقت نظر توجه به آموزش عالی در برنامه

به این مقوله مهم اجتماعی است که مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص را در 

 
نی را که برای  تواند دستاوردهای کشورها در توسعه انسا های ایجاد شده ناشی از کرونا میکه ریسک

های قبلی گفته  گیریآنها زحمت زیادی کشیده شده است هدر دهد. این نهاد با اشاره به تجربه همه

تاثیر   نیز  بیماران که روی اطرافیان و نظام درمانی و اقتصادی کشورها  تنها روی  نه  است که کرونا 

 .منفی گذاشته است
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سطوح مختلف تحصیلی بر عهده دارد. رشد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع با  

های آموزشی و تربیت  مالحظه تمامی عوامل و متغیرها مرهون اجرای کار آمد برنامه

تناسب با نیازهای جامعه است. مفهوم واقعی توسعه، بهبود و ارتقای  نیروی انسانی م

های انسان و کارکنان سازمان و گسترش ابعاد گوناگون پیشرفت جامعه و  توانمندی 

(. با توجه به این امر، تعیین 182  -   139:  1372حل مشکالت آن است )نورشاهی،  

رل و نظارت مستقیم و غیر  های آموزشی، کنتها، معیارها، و تجهیزات برنامهشاخص

تواند در کار آمدی برنامه توسعه نظام آموزش عالی مؤثر واقع شود و  مستقیم آنها می

نتایج علمی و عملی جامعی را، برای تحقق اهداف آموزش عالی و همچنین صرف 

باشد  داشته  بر  در  آموزشی،  نظام  برای  افزاری  نرم  و  افزاری  امکانات سخت  بهینه 

 (.  1390زاده، )شریف 

برنامه و  برونمدیریت  برای  دانشگاهی،  و  عالی  آموزش  جزئیریزی  از  و  رفت  نگری 

فرمالیسمی که در آن گرفتار است، الزم است خود و مفاهیم مرتبط را نقد کند تا از  

جانبه آموزش عالی در ارتباط تعاملی با جامعه محلی، ملی و  این راه به تعالی همه

های مرتبط باید انجام گیرد  کار در ارتباط مستمر با واقعیتالمللی کمک کند. این  بین

های نامطمئن  گرایی، مواجه با پدیدهتا مفهوم و یا مفاهیم نو بتوانند گشودگی، تحول

گیری از خطاها و عدم قطعیت، برای اکتشاف علمی را در خود جای و متغیر، بهره

اتفاق میناپذیرها  بینیدهند و توانایی ترکیب تضادها و پیش افتد داشته را با آنچه 

 (.  1397باشند )یمنی دوزی سرخابی، 

برنامه در  مندرج  تکالیف  و  احکام  بررسی  و  احصاء  حاضر،به  مطالعه  بخش  در  های 

آموزش عالی در شش برنامه توسعه پس از انقالب و میزان همپوشانی و تنفیذ این  

احکام برنامه هفتم و همچنین احکام در برنامه های بعدی و ارائه مدلی برای تدوین  

پایان خواهد   با پیشنهاد احکامی برای دبیرخانه برنامه هفتم توسعه این مطالعه به 

 پاسخ به پرسش های زیر است. پیش رو دربراین اساس مطالعه   رسید.

احکام بخش آموزش عالی برنامه های توسعه با توجه به سیاست های مندرج در  .1

 کدام  است؟ آن 

همراستایی احکام بخش آموزش عالی در شش برنامه توسعه بعد از انقالب چگونه  .2 

 است؟ 
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انقالب .3 از  وضعیت احکام تنفیذی بخش آموزش عالی در شش برنامه توسعه بعد 

 چگونه است ؟ 

را.4 احکامی  برنامه هفتم    چه  عالی  احکام جدید بخش آموزش  به عنوان  توان  می 

 توسعه پیشنهاد داد ؟  

عالی  .5 آموزش  بخش  توسعه  هفتم  برنامه  احکام  تدوین  پیشنهادی چگونگی  مدل 

 کدام است ؟ 

 ادبیات تحقیق 

برنامه توسعه ملى خود،  براى  برنامههر کشورى  دارد. هدف  ریزى ملى  هاى خاصى 

سریع و متوازنِ اقتصادى و اجتماعى در کل کشور است. برنامه    یابى به توسعهدست

بخش برنامه  از  ترکیبى  کشور  هر  ملى  و کشاورزی،  توسعه  غذا  یعنى  مختلف  هاى 

ارتباطات، مسکن، نیرو،   آموزش، بهداشت و تنظیم خانواده، صنعت، حمل و نقل و 

بخش این  همه  است.  غیره  و  اجتماعى  با  رفاه  ملى  منابع  سر  بر  رقابت  ها  یکدیگر 

ریزى  ریزى توسعه ملى چنین تعریف شده است: برنامهکنند. در این ارتباط، برنامهمى

گذارى منابع کشور )نیروى انسانی، پول مند و هماهنگ براى سرمایهمستمر، سازمان

تر جامعه را به توسعه اقتصادى و اجتماعى  هایى که هر چه سریع و مواد( در برنامه

 رساند. مى

ی اروپایی بعد از رنسانس و انقالب صنعتی باشد  ه، خواه ناظر بر پیشرفت جامعهتوسع

ی های سنتی به جامعهو خواه ناظر به گذار کشورهای جهان سوم از مرحله جامعه 

سابقه وضع شده است؛ تحولی  صنعتی، اصطالحی است که برای یک تحول جدید و بی

کند و از لحاظ نهادینه بودن، جدیدتر  تری را از نظر مادی فراهم میکه زندگی مرفه

است و از نظر فناوری، کاراتر. به طور کلی توسعه یعنی فرآیندهای بهبود با توجه به  

ها. به عبارت دیگر، ایجاد شرایط مساعد برای ای از شاخص و معیارها یا ارزش مجموعه 

ا پذیر  امکان  توسعه  گرو  در  بالفعل،  امکانات  به  بالقوه  ظرفیتی  توسعه  تبدیل  ست. 

تجدید   و  سیاستگذاری  اصالح  سازماندهی،  تجدید  خود  در  که  است  جریانی 

اقتصادی  جهت  بر    - گیری مجموعه نظام  اجتماعی کشور را به همراه دارد و عالوه 
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بهبود وضع درآمدها و تولید، آشکارا شامل تغییرات بنیادی در ساختی نهادی، فکری،  

آداب و همچنین  اداری  اجتماعی،  و    سیاسی،  است )شیرزادی  اعتقادات  و  رسوم  و 

 (.  1390سخایی، 

دولت به عنوان متولی اصلی و کارگزار توسعه، از طریق ابزارهای خود، امر توسعه را 

می بر  محقق  کشورها،  میان  در  فراوان  اشتراکات  وجود  علیرغم  ابزارهای  این  کند. 

حسب نوع نگرش نخبگان، فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور و جریان رویدادهای پیش  

را، برای هر کشور تا حدودی متفاوت است.  گآمده در مرحله قبل از ظهور دولت توسعه 

ابزارهای   قانون برنامه توسعه نیز در این میان، جزو  برنامه توسعه و به طور خاص، 

شود. این ها در جهت تحقق اهداف توسعه ملی محسوب میاصلی بسیاری از دولت

نظام برخورد ابزار، در  بیشتری  اهمیت  از  پارلمانی هستند،  الگوی  دارای  ار  هایی که 

ها و شرایط مساعد  ی اصلی در دستیابی به این شاخص(. نکته 1391است )سعید،  

ریزی است. به بیان بهتر، بعد از ایجاد احساس )توسعه( آن است که، نیازمند برنامه

ی  نیاز به تغییر و گذار از وضعیت گذشته، گام مهم بعدی، اتخاذ و اجرای یک برنامه

ی پیش، کشورهای رو  ن روست که از چندین دههجامع در این زمینه است. از همی

به رشد با رسیدن به این نتیجه که عمران توسعه بدون نظم بخشی و بدون هدف و  

های چهار، پنج یا هفت  پذیر نیست، از این رو به تدوین و اجرای برنامهبرنامه امکان

 اند.  ساله، روی آورده

ضع مطلوب با تالش آگاهانه و  ریزی حرکت از وضع موجود به سمت واساس برنامه

سازمان یافته و معین جهت نیل به اهداف مشخص اطالق می گردد. برنامه ریزی در  

وسایل   بهترین  انتخاب  برای  آگاهانه  و  یافته  سازمان  کوششی  اقتصادی  واحد  یک 

(.   1388ممکن به منظور دستیابی به هدف یا هدف های معین اطالق می شود )ملکی،  

گیری نیست )نظری  تصمیم   -ریزی چیزی جز یک فرآیند اطالع  رنامهدر این راستا ب

(، فرایندی که طی آن به صورت آگاهانه و ارادی، به منظور حصول  1387و موسوی، 

تصمیم و  اندیشه  مطلوب  و  مشخص  اهداف  میبه  که  گیری  پژوهشی  در  شود. 

ست انجام های توسعه که موضوع این گزارش ا( در حوزه برنامه1391ذاکرصالحی )

های توسعه پرداخته و داده است به اهمیت و جایگاه علم و فناوری در ایران در برنامه

یافتهیافته است.  نیز حاصل شده  توجهی  دادههای جالب  قالب  در  از  ها  منظم  هاى 
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ها  ها و عدم تعادلشناختى، بیانگر برخى گسستبررسى آمارى و نیز گزارش آسیب

گذارى، ضعف رابطه  هماهنگى و انسجام نهادهاى سیاستاى شدن، عدم است. جزیره

بین رشد علم و تولید، عدم توان جذب سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلى، از جمله 

های توسعه در هاى مذکور است. در پژوهشی دیگر با عنوان تحلیل برنامهعدم تعادل

( همکاران  و  روشن  عالی،  برنام1389آموزش  عملکرد  کلی،  طور  به  توسعه  ه(  های 

دهند  کشور در بخش آموزش عالی پس از انقالب را مورد نقد قرار داده و  نشان می

های توسعه این بخش، عمدتاً در زمینه اهداف کمی و نه کیفی  که موفقیت برنامه

های اجرایی است و در مجموع شاهد عدم ارتباط منطقی میان اهداف کالن و سیاست

های مربوط به بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری  مهاست. به عبارت دیگر در برنا

 تفاوت بسیاری میان تدوین برنامه و اجرای آن قابل مشاهده است.  

ها، مسائل و مشکالت  ریزی با شناسایی روندها، گرایشدر نظام آموزش عالی، برنامه

فراهم ساخته   را  آتی  و تحوالت  تغییرات  با  رویارویی  برای  آمادگی الزم  با  نظام،  و 

برنامه چارچوب  در  مطلوب  وضعیت  ترسیم  برای  موجود،  وضع  و  شناسایی  ها 

اقدام میسیاست بلندمدت،  برنامههای  عمل،  در  استفاده  کند.  برای  ریزی کوششی 

موزون و متعادل از کلیه منابع فیزیکی، مالی و انسانی در جهت ارتقای سطح دانشگاه  

بین سطح  در  و  داخل  بنابرادر  است.  و  الملل  دانش  و  عقل  تمرکز  برای  ابزاری  ین 

نقشه مهارت اجرای  و  تنظیم  در جهت  فنی  دانشگاه  های  تکامل  و  رشد  برای  هایی 

بُعد روش، میمی ریزی یابی و پیریزی را پلی بین حقیقتتوان برنامهباشد. پس از 

(. با این تعریف هر مؤسسه آموزش عالی باید  1988،  1خط مشی تصور کرد )برایسون 

ها و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، توسعه یافته  اهنگ با پیشرفتهم

ریزی؛ به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار کار برای و اهداف خود را بر اساس برنامه

نیروی انسانی ماهر و متخصص از یک سوی و پاسخگویی به تقاضای جامعه برای حل 

ها و مؤسسات آموزش  ین نماید. دانشگاهمشکالت به روش علمی از دیگر سوی، تدو

ریزی به عنوان بخشی از فرایند مدیریت نظام علمی و اجتماعی،  عالی از طریق برنامه

 
1 Bryson 
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توانند نقش راهبر علمی و آموزشی در مناطق خود ایفا نموده، از طریق نیازسنجی می

آینده به واقعیتو  با عنایت  آرماننگری  را طراحی و نقش کلها،  یدی در  های خود 

 .تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه کشور بر عهده داشته باشند

 روش پژوهش 

به    -توصیفی  پژوهش حاضر یک    مطالعه تنها  نه  تحقیقات  این گونه  است.  تحلیلی 

توصیف و تشریح تمام یا یک بخش از واقعیات می پردازند، بلکه به توضیح و تبیین 

لعات توصیفی، مطالعاتی را شامل می شوند که به  آن نیز اشاره و توجه دارند. مطا

های توسعه کشور موجود برنامه  و سیاست هایها هستند. یعنی قوانین  دنبال هست

می کشف  را  طبیعت  و  واقعیات  آزمایشی(  در  )غیر  توصیفی  تحقیق  اجرای  کنند. 

یری  تواند فقط برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گمی

(. همچنین با تحلیل احکام قانون در حوزه آموزش  1379سرمد و همکاران،  )باشد  

در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، و ششم و هر  و دانشگاه ها عالی 

 .ها در شش برنامه مزبور استخراج، مقایسه و تحلیل شده استکدام از سیاست

بصره های موجود در شش برنامه توسعه احصا در این مطالعه ابتدا تمامی احکام و ت

شد ،سپس به دلیل تمرکز و دقت بیشتر هر یک از این احکام بر اساس سیاست های  

مندرج در برنامه ها در جداولی طبقه بندی و سپس تحلیل گردید . تا بتوان به صدور  

  . یافت  توسعه دست  برنامه هفتم  با آن سیاست خاص در  احکام جدیدی متناسب 

براین ابتدا به تفکیک هر سیاست در شش برنامه توسعه ،جدولی طراحی و هر یک  بنا

از احکام به صورت مستند)با ذکر ماده و تبصره در هر برنامه( به تصویر کشیده شد،  

پیشنهاد  به  عالی تحلیل و نسبت  برنامه در بخش آموزش  احکام مندرج در  سپس 

 نظر اقدام شد.    حکم جدید در این حوزه با توجه به سیاست مورد

  های توسعه برنامه

ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و مقتضیات آن  برنامه

می صورت  ظرفیتکشور  و  از گیرد  خاصی  نوع  کشوری  هر  نیازهای  و  ها 

کند. در ایران نیز راهبردها و های بلندمدت و کوتاه مدت را مشخص میریزیبرنامه

برای توسعه به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تهیه شده است    هایی برنامه
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های  باشد. تدوین برنامهها میهای پنج ساله توسعه یکی از این دست برنامهکه برنامه

با تصویب اولین برنامه از    68پنج ساله توسعه بعد از پایان جنگ تحمیلی و از سال  

دار ادامه  امروز  تا  و  از حوزهاین دست شروع شد  یکی  زیرمجموعه د.  های مهم در 

برنامهبرنامه در  عالی  آموزش  به  توجه  است.  عالی  آموزش  توسعه،  توسعه های  های 

مسئوال نظر  دقت  از  برنامهحاکی  و  که  ن  است  اجتماعی  مهم  مقوله  این  به  ریزان 

 مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص را در سطوح مختلف تحصیلی بر عهده دارد.

مند آن، نیازمند تفکر ر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظامتغیی

ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درون سازمانی و محیط بیرونی  و عمل برنامه

گویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی  دانشگاه به منظور پاسخ

توان به بحث در مورد »توسعه دانشگاهی«  ی میو فرهنگی است. از دیدگاه های مختلف

و آموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند  

 تواند نمایی از این تبیین ها را ترسیم نماید توسعه دانشگاهی می

شاخصدانشگاه عنوان  به  عالی  آموزش  موسسات  و  امر  ها  به  که  علمی  نهاد  ترین 

ورزد، موتور محرکه و مغز متفکر جامعه بوده و سکاندار ها اهتمام میانسان   آموزش

باشد. ماهیت بلندمدت بودن توسعه پایدار کشورها  حرکت به سمت توسعه پایدار می

جای تدوین    گذاری توسعه پایدار بهریزی و سیاست را به سمت طراحی نظام برنامه

به دستور کار جهانی در قالب اسناد    یک برنامه جامع توسعه سوق داد و این امر تبدیل 

توسعه پایدار نمایان گشت. در نتیجه این تحوالت، تدوین راهبرد ملی توسعه به عنوان  

برنامه نظام  روند  ویترین  یافت.  گسترش  مختلف  کشورهای  در  پایدار  توسعه  ریزی 

باید   عالی  از آن است که آموزش  ایران حاکی  در  عالی  سیاستگذاری نظام آموزش 

توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت   ضمن

نیز بپردازد. این نظام در صورتی از عهده وظایف و اهداف خود در جهت توسعه پایدار  

آید که از نظر کیفیت آموزشی نیز در وضعیت مطلوبی باشد )غنچی و همکاران، بر می

1391 .) 
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 های توسعه اهداف برنامه

بینسازمان یونسکو های  جمله  از  همچون   1المللی  معیارهایی  کردن  عملیاتی  برای 

مسئولیت   ،اخالق  یکپارچگی  احترام،  اجتماعی،  زندگی  به  پاسخگویی  پذیری، 

ریزی آموزشی  اکولوژیکی، عدالت، برابری اقتصادی و اجتماعی، منفعت جامعه، برنامه

عنوان دهه ملل متحد برای آموزش در را به    2014تا    2005و تفکر راهبردی از سال  

های ماندگار توسعه توسعه پایدار اعالم کردند. هدف اصلی آن، یکپارچه کردن ارزش 

های حال و  پایدار به منظور آماده کردن شهروندان برای رودررویی مستقیم با چالش

پذیری و پاسخگویی گویی در جهت یک جامعه گیری توأم با مسئولیتآینده، تصمیم

( با توجه تحولی که 1392ویا و زنده مورد توجه قرار می گیرد )دارابی و همکاران،  پ 

طی بیش از شش دهه در مفهوم توسعه به وجود آمد، امروزه برخی دیگر از اهداف  

 توسعه عبارتند از:

تولید سرانه جمعیت و در شکل کالن    ● اقتصادی، رشد  به رشد  دستیابی 

 رشد ساالنه تولید ناخالص ملی  

تر از سطح استاندارد  کاهش فقر مطلق، کاهش میزان جمعیتی که پایین ●

از نظر درآمد یا مصرف زندگی می کنند و به عبارت دیگر کم  رفاه، خواه 

 میان مردم. کردن نابرابری یعنی اختالف درآمد و ثروت 

گسترش خدمات اجتماعی همچون دسترسی عمومی به بهداشت، آموزش،  ●

 ارتباطات و اطالعات. 

گسترش دموکراسی و مشارکت اجتماعی به عنوان عامل تحکیم بخش و   ●

 تضمین کننده توسعه اقتصادی. 

ای است که با  کنند و آن، جامعهتمامی موارد فوق هدفی یگانه را دنبال می از این رو

میتأکی تأمین  بخشی  رضایت  نحو  به  را  معنوی  و  مادی  نیازهای  انسان،  بر  کند  د 

ایران در  (.  1389)شیرزادی،   انقالب در  از  مهمترین اهداف برنامه های توسعه بعد 

برنامه های اول و دوم و سوم به صورت مجزا تدوین شد ،اما در سالهای پایانی برنامه  

( 1404ن سند چشم انداز بیست ساله )افق سوم در یک برنامه ایی بلند مدت با عنوا

 
1 UNESCO 



 11        های توسعه اول تا ششم و ... مقایسه و تحلیل احکام آموزش عالی برنامه 

 

 

نوشته شد . در واقع این سند چشم انداز راهنما و افق  بیست ساله پیش روی تدوین  

)از برنامه چهارم تا پایان برنامه هفتم توسعه( را مشخص می  ساله توسعه  5برنامه  4

از بیست ساله  نماید . به طوری که برنامه چهارم را به عنوان دروازه ورود به چشم اند

و برنامه هفتم توسعه را پایان این برنامه بلند مدت می دانند . از این رو مهمترین  

برنامه هفتم عبارت   پایان  از برنامه اول تا  انقالب  از  عناوین برنامه های توسعه بعد 

 است از: 
 اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور   های توسعه: عناوین برنامه 1جدول شماره 

 

  

های  برنامه 

 توسعه 
 عنوان  سال

 گسترش کمی و کیفی فرهنگ عمومی  1368 – 1372 برنامه اول 

 1374 – 1378 برنامه دوم
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای بکارگیری در  

 تحقیقات به عنوان ابزار حل مشکالت و توسعه کشور 

 1379 – 1383 برنامه سوم

تغییر نام وزارت  گذاری در نظام علمی کشور و سیاست

فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و  

 فناوری

 1384 – 1388 برنامه چهارم
ایجاد زیرساخت توسعه علمی و توسعه مبتنی بر  

 دانایی 

 اقتصاد دانش بیان و توسعه علم و فناوری  1389 – 1394 برنامه پنجم 

 مقام اول علمی در منطقه  1394 – 1398 برنامه ششم 

 در منطقه  یمقام اول علم 1399 – 1404 برنامه هفتم 
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 های توسعه در سطح کالن و به ویژه آموزش عالی روی برنامههای پیشچالش

برنامه  اجرای  از  کلی  ارزیابی  و در  تحوالت  وجود  با  گفت  باید  کشور  توسعه  های 

اما  دستاوردهایی که در زمینه اقتصادی،  از جمله  های نظری و  چالشهای مختلف 

عملی متعددی در عدم تحقق و ترسیم ساختار اقتصادی مناسب تأثیرگذار بوده است  

 که مهمترین آن عبارت است از: 

اقتصادی1 کالن  الگوی  طراحی  و  راهبرد  ترسیم  در  ضعف  عرصه .  در  متأسفانه   :

عه های پنج ساله توساقتصادی راهبرد و الگوی کالن اقتصادی ترسیم نشده و برنامه

توانست چالش نظری ساختار اقتصادی  انداز و اقتصاد مقاومتی نیز که میو سند چشم

ایفا نماید ، در  کشور را پاسخ داده و نقش مهمی در تحول ساختار اقتصادی کشور 

ها در عرصه اقتصادی عرصه عمل و اجرا، به طور کامل محقق نشد و در عمل دولت

های فکری و گرایشات نظری  اساس اولویت  های ابالغی بربه جای توجه به سیاست

شد و زمانی توسعه سیاسی  خود عمل نموده زمانی اولویت به توسعه اقتصادی داده می

 ای عدالت محوریت یافت.  اولویت داشت و در برهه

اقتصاد2 وابستگی  نفت  ی .  در  به  ایران  اقتصاد  اصلی  بتوان چالش  سال    40: شاید 

م سال های قبل از انقالب دانست. اعتیاد به نفت،  گذشته را وابستگی به میراث شو

اخیر  اگرچه در سال های  یابد.  از آن رهایی  نتوانست  ایران  اقتصاد  بود که  میراثی 

تحریم ها با همه سختی و فشارها توانست سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد،  

اجرایی حاکمیت و سیاست گذاران  ،اما در عمل بخش  ارشد  برای    تدبیر مسئوالن 

با خالی کردن حساب ذخیره   80رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت را دور زد و در دهه  

با تالش برای برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی، سازوکارهای    90ارزی و در دهه  

با   اقتصاد کشور  اکنون  این حال  با  اثر کرد.  را کم  نفت  به  کاهش وابستگی بودجه 

د درآمد صادرات نفت مواجه است و توانسته حاکمیت درآمد صادرات غیر نفتی در ح

نفت در اقتصاد ایران را کم رنگ کند، اگرچه بخش های دیگر نظیر پتروشیمی نیز با 

معضل خام فروشی مواجه است، اما پررنگ شدن سهم این بخش و برخی بخش های  

ن  دیگر مثل صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشا

 می دهد که از شدت اعتیاد اقتصاد ایران به نفت کاسته شده است. 
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: یکی از عواملی که موجب شده تا در عرصه تحقق . ساختار معیوب بانکداری کشور3

ساختار اقتصادی مناسب با مشکل روبرو باشیم ، ساختار معیوب بانکداری کشور است  

انقالب اسالمی صورت گرفت  که با وجود تحوالتی که در سیستم بانکی کشور پس از  

و تالش هایی برای تحقق بانکداری اسالمی انجام شد ، اما هنوز نظام بانکداری کشور 

 ما با مشکالتی روبرو است و نقش مؤثری در تولید ایفا نمی کند. 

و دولتی بودن اقتصاد نیز از عوامل دیگری است    سازی. عدم تحقق کامل خصوصی4

 ری مناسب در اقتصاد کشور صورت نگیرد.که موجب شده تا تحول ساختا

باال بدانهای جدی پیشچالش  مشکالت و ها اشاره شده  رو که در سطح کالن در 

های آن نیز اثرگذار خواهد بود و آموزش عالی نیز از است به نوبه خود بر زیرمجموعه 

 پیامدهای آن به دور نخواهد بود.  

عالی کشور در  در نظام سیاست به اصول گذاری آموزش  التزام  مرحله تدوین، عدم 

گذاران گذاری غیرتعاملی، و ادراکات متفاوت سیاستعلمی تدوین سیاست، سیاست

باعث می هایی وضع شود که در  گردد سیاستاز وضعیت موجود و مطلوب کشور، 

مرحله اجرا، با مسائلی مواجه شود. پس از تدوین سیاست، در بین دو مرحله تدوین  

گذاران و مجریان، کمبود وفاق عملی الزم در درون و بین  فاصله سیاستو اجرا نیز،  

ف  گذاری و اجرا، عدم التزام مجریان به سیاست ها و نهایتاً عدم اشرامراجع سیاست 

ها با  گردد اجرای سیاستهای سطح کالن در برنامه های عملیاتی، باعث میسیاست

اجرا، سی مرحله  مواجه شود. در  فراوانی  نیز وضع  استمشکالت  خوبی  به  هایی که 

افزایی کارکردی اند، در اثر ناکارآمدی اداری نظام مدیریتی، نابسامانی و عدم همنشده

شایسته،  دستگاه انسانی  نیروی  کمبود  مدیریت،  ثبات  عدم  کشور،  مختلف  های 

تواند آنگونه که شود و نمیحاکمیت مالحظات کوتاه مدت، به نحوی ضعیف اجرا می

نظر سیاسترود خروجیمیانتظار   آثار مورد  و  پیامدها  نماید.  ها،  را محقق  گذاران 

گذاری، به دلیل ارزیابی ناکامل و ارزیابی نکردن  نهایتاً در مرحله سوم فرایند سیاست

سیاست اجرای  آثار  و  سیستمپیامدها  ناقصی  ها،  بازخوردهای  تدوین،  و  اجرا  های 

های خود را به موقع و به درستی  انند کاستیتوکنند و بدین ترتیب، نمیدریافت می
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)شریف نمایند  همکاران،برطرف  و  ضعف  1392زاده  همچون  مسائلی  همچنین   )

تناسبی  گرایی، بیگرایی، عرضههای ایران، مدركاستقالل و  قدرت ابتکار در دانشگاه

زندگی،    های دانشگاهی با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار و جهانها و آموزشبرنامه

های تفکر انتقادی، خالقیت و کارآفرینی، رشد کم از  درماندگی آنها از پرورش توانایی

علمی، عدم توسعه بالندگی هیأت  موانع رشد و  ی حداقل ضابطه معیارهای کیفی، 

المللی و مانند آن از آثار و تبعات سیاست های آموزش عالی  های بینمطلوب همکاری

 (. 1392خواه، شوند )فراستما محسوب می

مدیریت آموزش عالی با پذیرفتن پیچیدگی و پویایی سیستم آموزش عالی و مؤسسات 

آن در حکم سیستمی زنده، باید به طور دائم در پی درك حاالتی باشد که سیستم  

گیرد تا بتواند وضعیت آن را با توجه به شرایط پیرامونی و آموزش عالی به خود می

اثربخشی و موفقیت بیشتر بهبود بخشد. به این دلیل برای روبرو درونی آن، در جهت  

های  ها و سازمانها، الزم است در ساختار و محتوای دانشگاهشدن و مواجهه با چالش

پیچیدگی و  کنیم  بازاندیشی  دوباره  و  دانشگاهی  تفکر  توسعه  بفهمیم.  را  آن  های 

تواند نقش اساسی در  نکه میریزی نظام دانشگاهی ضمن ایهای کارآمد برنامهسیستم 

سازمان پیچیدگی  بر  معنادار  تفکر  مشارکت  زمینه  باشد،  داشته  دانشگاهی  های 

انداز توسعه کشور نیز  افزاری و تولید علم و تحقق چشمها را در نهضت نرمدانشگاه

انداز  فراهم می  1404سازد. نظام آموزش عالی و دانشگاهی کشور ما که در چشم 

گر قرار است رتبه اول علم و فناوری در منطقه باشد، الزم است ابعاد  سال دی 5یعنی 

های کشور و  سازی دانشگاهنمندطور حتم در بلوغ و توامهم توسعه دانشگاهی که به

در نوع توسعه و سازگاری آنها مؤثر است را مورد توجه ویژه قرار دهد. براین اساس،  

مر نیازمند  ما  دانشگاهی  نظام  و  عالی  و حلهآموزش  بازتعریف  عنوان  با  دیگر  ای 

با  سازماندهی در نقش و مأموریت های خود در فرآیند توسعه با رویکردی علمی و 

مشارکت اجتماعات علمی است تا با ارزیابی مجدد از وضعیت خود، بتواند تغییرات  

ها مهیا سازد.  ریزی در دانشگاهالزم را برای سازماندهی دانش نظری و عملی برنامه

ها، حمایت هر چه بیشتر  ای این کار توجه به استقالل و آزادی علمی در دانشگاهبر

ند به جای دخالت در تصمیمات آنها و تأکید بر کیفیت  مهای تواندولت از دانشگاه

عوامل دانشگاهی به جای گسترش کمی بدون توجه به ضوابط و نیازهای زیرساختی  
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تغییر و تحوالت و توسعه سازمانی دانشگاه،  ها(، توجه به  الزم)به دلیل افزایش هزینه

برنامه اجرای  و  طراحی  در  دانشگاه  توانمندسازی  برای  الزم  اختیارات  های  اعطای 

توسعه ظرفیت های  توسعه  در  دانشگاهی، مدیریت  کارکردهای  بهبود  و  اصالح  ای، 

ریزی مهدانشگاه و منابع مالی، برخورداری از رویکرد سیستمی و اعتقاد به توسعه و برنا

گویی به نیازهای واقعی محیط، مدیریت علمی  دانشگاهی، و توجه به تعامالت و پاسخ

های اساسی در توسعه متوازن و نظام دانشگاه به جای مدیریت سیاسی از جمله مؤلفه 

دانشگاه و سیاست مند  از سوی مسئوالن  توجه  نیازمند  است که  آموزش  ها  گذاران 

 (.1393عالی است )ثمری و همکاران، 

 



 

  ا است.شده  ناشی  آن  ایوظیفه   ساختار  از  توسعه  هایبرنامه   اجرای  در  عالی  آموزش  نظام  ساختار  اصلی  هایآسیب   و  موانع  کلی  به طور

ها و عدم انطباق  ساختار با محیط اجرای برنامه  انطباق  عدم  ها،برنامه  هایویژگی  با  ساختار  انطباق   عدم  چون؛  مواردی  شامل  موانع  این

های آن هستند. بدین منظور سه ای نظام آموزش عالی و محدودیتباشند که برایندی از ساختار وظیفهها میساختار با اهداف برنامه

ها و موانع مند و ساختار ماتریسی به ترتیب اهمیت به عنوان راهبردهای رفع آسیب راهبرد فرهنگ مشارکتی، مدیریت ترکیبی یا نظام

گانه ضمن همبستگی با همدیگر، بر  های توسعه معرفی شدند، به طوری که راهبردهای سهساختاری نظام آموزش عالی در اجرای برنامه

(. همچنین، فقدان 1386کنند )اجتهادی و داوودی،  زدایی ساختار این نظام بازی میاساس الگوی رگرسیونی نقش بزرگی را در آسیب

و دانشگاه،   خصوص ارتباط صنعتها بهم اثربخشی بسیاری از برنامهها است که منجر به عد توجه کافی به تأخیر زمانی در برخی از برنامه

های کسب و کار، خواهد شد. رفتار نوسانی متغیرهای کیفی، نتیجه مورد انتظار این عدم توجه است و  التحصیالن و مهارتاشتغال فارغ

 (.  1392باید برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیده شود )آذر و همکاران، 
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 در یک نگاهالمللی ارتباطات و همکاری های بینهای توسعه با توجه به سیاست : تنفیذ احکام در برنامه2جدول شماره 
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منظور تحقق   به - 64ماده 
  ان،یبن اقتصاد دانش

 میتنظ ،یوربهره   شیافزا
و  لیرابطه متقابل تحص

  یاشتغال، گسترش همکار
المللی و تعامالت فعال بین 

افزایش فرصتهای مطالعاتی  
اعضاء هیأت علمی در داخل و  
خارج از کشور و ایجاد مراکز  
تحقیقاتی و فناوری پیشرفته  

علوم و فنون در کشور، تسهیل  
ها با دستگاههای  ارتباط دانشگاه 

های های دانشگاه ایجاد شعبه
لی در مناطق آزاد  معتبر بین المل

 بندز(  35ماده )
 47 ماده 

منظور ایجاد و توسعه   به
و تقویت   بنیاندانششرکتهای 

  دانش -بند ج – 153ماده 
 روزانة های دوره  آموختگان

 قبل که دولتی هایدانشگاه 
 خدمت تعهد مدت پایان از

  قانوت و )موضوع خود
  تأمین مصوب آن اصالحیه

اعزام دانشجو به  
خرید   –خارج 

تجهیزات الزم  
برای هیأت 

تبصره  علمی )
91.)2 

حمایت و 
ارائه 

تسهیالت به  
-فارغ

التحصیالن 
ایرانی 
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نقش مردم در  شی و افزا
  یو فناور یعلم تیریمد

 کشور: 

اجرائی از جمله صنعت فراهم  
 (.الف -16 ماده ) خواهد گردید

المللی، اجازه  های بینهمکاری 
شود، واحدهای پژوهشی  داده می

و مهندسی مستقر در   فناوریو 
پارکهای علم و فناوری در جهت 

انجام ماموریتهای محوله، از 
قانونی مناطق آزاد در   مزایای

خصوص روابط کار، معافیتهای 
گذاری  مالیاتی و عوارض، سرمایه

و مبادالت مالی  خارجی
 المللی برخوردار گردند.بین

 تحصیل امکانات و وسایل
  ایرانی، جوانان و اطفال
و   1353/ 4/ 30 مصوب

اصالحیه آن مصوب 
  از خارج ( عازم7/1358/ 30

 از قبل باید هستند کشور
  پرداخت  به نسبت  خروج
 و خود تحصیلی های هزینه

  الزم اقدام تعهد سپردن با
  از خارج های بورسیه. کنند
  دولتی هایدستگاه  کشور

  کافی وثیقة تضمین که
  از اند  سپرده  بازگشت برای

   .هستند مستثنی این امر

های  دانشگاه 
خارج از  

کشور که  
مایل به 

خدمت در 
های  دانشگاه 

داخل کشور 
هستند 

 (.44تبصره )

به دولت اجازه داده   -الف
  یارتقا منظور شود بهمی
 نیو رقابت ب یعلم

کشور و  یهادانشگاه 
 یدر ط یالملل نی تعامالت ب

قانون برنامه نسبت  یاجرا
واحدها و شعب   جادیبه ا

با مشارکت   یآموزش عال
معتبر  یهادانشگاه 

گسترش ارتباطات علمی   .1
با مراکز و نهادهای  

آموزشی و تحقیقاتی 
المللی از طریق  معتبر بین

های  اندازی دانشگاه راه 
مشترك، برگزاری  

های آموزشی دوره 
مشترك، اجرای مشترك  

طرحهای پژوهشی و 
تبادل استاد و دانشجو با  

های بین المللی  افزایش همکاری
های تحقیق و توسعه  در فعالیت

 (.: بند ب48ماده ))

استفاده از   
-اعضای هیأت

علمی غیر ایرانی 
خارج از کشور 

)ترجیحاً 
مسلمان( برای  

تدریس در دورۀ 
دکتری داخل 
کشور و فراهم  

آوردن، تسهیالت 

استفاده از اعضای 
هیأت علمی  

غیرایرانی خارج از 
اولویت  کشور )با 

مسلمان بودن( 
برای تدریس در 

دوره دکتری 
های داخل  دانشگاه 
 (.46)تبصره 
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ها و المللی و دانشگاه بین 
و  یمؤسسات آموزش عال

 یاو حرفه یو فن یپژوهش
 -یو دانشگاه جامع علم

کشور  خلدر دا یکاربرد
  یاستهایدر چهارچوب س

  البانق یعال یشورا
. نحوه  دیاقدام نما یفرهنگ

مشترک،   یگذار هیماسر
و   یارز تعامالت لیتسه

و   یعلم أتیه یتردد اعضا
نامه در آیین   انیدانشجو

  شنهادیکه با پ یاجرائ
و   یسازمان، سازمان ادار 

کشور و  یاستخدام
  ربطیذ یهای اجرائدستگاه
ران  یوز أتیه بیبه تصو

 شود.مشخص می ،رسدمی

کشورهای دیگر با تأکید  
بر کشورهای منطقه و  

ر به ویژه د المجهان اس
های علوم انسانی، زمینه

معارف دینی و علوم 
دار پیشرفته و اولویت

جمهوری اسالمی ایران بر  
اساس نقشه جامع علمی  

کشور با هدف توسعه 
علمی کشور و  

توانمندسازی اعضاء هیأت  
 (.3 -و -16 ماده ) علمی

 

برای استفادۀ آنها  
های از فرصت

مطالعاتی در  
تبصره  کشور )

 2و1(.90

حمایتهای قانونی الزم در  .2 
راستای تشویق طرفهای  

خارجی قراردادهای 
گذاری المللی و سرمایهبین

خارجی برای انتقال دانش 
فنی و بخشی از فعالیتهای 

-ای در زمینهتهیـة بـرنامة ویژه 
های آموزشی و پژوهشی برای 

های مهم دولتی که قابل دانشگاه 
های معتبر بین  مقایسه با دانشگاه 

المللی باشد )حداکثر تا پایان  

عقد تفاهم نامه  
علمی با 
های  دانشگاه 

خارجی در جهت 
-گسترش دوره 

-به کارگیری فارغ
ن التحصیال

-مؤسسات آموزش
عالی خارج از کشور  

که از ارز دولتی  –
  –اند استفاده کرده 
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تحقیق و توسعه مربوط به  
داخل کشور و انجام آن با  
 مشارکت شرکتهای داخلی

 (.ج -17 ماده )

: بند  49ماده سال اول برنامه( ) 
 (.ز

های تحصیالت 
 2و1تکمیلی.

در مناطق موردنیاز  
)                       دولت 
 ( 28تبصره 

 
به دانشگاه   -دبند، 64ماده 

شود  اجازه داده می نور ام یپ
 یهادانشگاه  یبا همکار

المللی و  معتبر بین
نسبت  یداخل یهادانشگاه 

 ( هاب)قطب جادیبه ا
المللی جهت ارائه  بین 

 یمجاز یآموزشها
  مهی، نی( کیالکترون)

از راه دور  وباز  ،یحضور
 . دیاقدام نما

 

ایجاد ساز و کار الزم برای   .3
مشارکت انجمنهای علمی، 

نخبگان و دانشمندان کشور 
در همایشها، کنفرانسها و  
مجامع علمی و پژوهشی  

المللی و برتر جهان و  بین
گیری از توانمندیهای بهره 

دانشمندان و نخبگان ایرانی 
در جهان و فراهم کردن 

فرصتهای مطالعاتی مناسب 
 ماده ) در داخل و خارج کشور

 (.ل -18
 

  نیمؤثر ب یهایهمکار  شیفزاا
پژوهش و   ةدر عرص یالملل
 : بند د(.46)ماده  یفناور

همکاری با   
های  دانشگاه 

خارجی به منظور 
توسعه و تکمیل  

های  دوره 
ارشد و کارشناسی

دکتری )   تبصره  
47                    ) 

ها اجازه داده به دانشگاه  .1 
شود بخشی از ظرفیت  می

آموزشی خود را از طریق 
پذیرش دانشجوی خارجی با  
دریافت شهریه تکمیل کنند. 

در موارد خاص به منظور 
ترویج ارزشهای اسالمی و 

بازسازی راهبردهای پژوهشی،  
فناوری و آموزشی به منظور 

پاسخگویی مراکز علمی کشور به  
تقاضای اجتماعی در فضای  

رقابت فزایندۀ جهانی، )در سال  
 (.: )بند الف43ماده اول برنامه( )

به    -47تبصره   
ها و دانشگاه 

مؤسسات آموزش 
عالی و تحقیقاتی 
اجازه داده میشود  
به منظور توسعه و  
تکمیل دوره های  
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انقالبی پذیرش دانشجوی 
خارجی با تصویب هیأت امناء 

بدون دریافت شهریه یا با 
ماده  تخفیف، مجاز است )

 .ط( -02
 

کارشناسی ارشد و  
دکترا با دانشگاهها  
و مؤسسات آموزش  

عالی و مراکز  
تحقیقاتی 

کشورهای خارجی  
که با دولت  

جمهوری اسالمی 
ایران روابط 

دوستانه دارند، 
تفاهم نامه های  
علمی در زمینه 

استاد و  مبادله
دانشجو و تشکیل  

سمینارها و 
کنفرانس ها از 
طریق وزارتین 

فرهنگ و آموزش 
عالی و بهداشت،  
درمان و آموزش 

پزشکی منعقد  
 نمایند.  

مشترك با   یهادوره  یاجرا .2 
 یمعتبر خارج یهادانشگاه 

 یها طبق ضوابط وزارتخانه
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و   یو فناور قاتی علوم، تحق
بهداشت، درمان و آموزش  

گونه شعب   نیدر ا یپزشک
 .بالمانع است

دولت مکلف است حداکثر   .3
 خیظرف سه ماه از تار

درخواست داوطلب نسبت به  
( و اجازه  زای)و دی اعطاء رواد
 أتیاعضاء ه یاقامت برا

  یخارج انیو دانشجو یعلم
و جامعه   یشعب دانشگاه نیا

  اقدام کند هیالعالم یالمصطف
 (.3تبصره    - 20 ماده )

شعب   نیا یرانیا انیدانشجو
  ریهمانند سا ،یدانشگاه
  یلیتحص تیاز معاف انیدانشجو

   - 20 ماده ) برخوردار خواهند بود
 (.4تبصره 
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پایان برنامه ششم توسعه  با نگاهی به احکام، مواد و تبصره برنامه های توسعه اول تا  

یابیم که همه این اهداف و تبصره های مربوط به سیاست ارتباطات و همکاری  در می

المللی به درستی و با توجه به شرایط موجود کشور نوشته و تنفیذ شد.   های بین 

برای مثال در برنامه های اول و دوم توسعه ،که کشور از زیرساخت های الزم برای  

بخش تحصیالت تکمیلی)کارشناسی ارشد و دکتری( برخوردار نبوده توسعه کمی در  

،از فرستادن استادان به فرصت های مطالعاتی برای خارج از کشور، دعوت از استادان 

خارجی غیر ایرانی ترجیحا کشورهای مسلمان و فارغ التحصیالن ایرانی مقیم خارج 

تربیت نیروی انسانی ماهر   از کشور برای توانمند سازی توان علمی کشور در داخل و 

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با کمک استادان خارجی و عقد تفاهم نامه هایی  

با دانشگاه های خارجی برای گسترش توان علمی در تحصیالت تکمیلی بهره گرفته 

)تبصره های    47و  28،44،46شد  ؛تبصره  توسعه  اول  دوم    91و    90برنامه  برنامه 

 توسعه(.

رنامه سوم توسعه که نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارتخانه علوم  از قانون ب

،تحقیقات و فناوری تغییر یافت ، نتیجه این تغییرات را به طور محسوسی در برنامه  

ساله جمهوری اسالمی   20چهارم توسعه که دروازه ورود به اهداف و افق بلند مدت  

توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه جنس است، می توان مشاهده کرد. از برنامه چهارم  

احکام در بخش همکاری های بین المللی وسعت و جان تازه ایی یافت به گونه ایی  

به بعد نه تنها در بخش تبادل استاد و دانشجو بلکه عقد تفاهم نامه    1383که از سال  

نجام  گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و ا هایی برای

پژوهش های موثر بین المللی، ایجاد شعبه های مشترك از دانشگاه های معتبر در  

و   المللی  بین  تراز  در  بودن  پاسخگو  به  دانشگاه  دانستن  ملزم  و  آزاد کشور  مناطق 

داشتن برنامه ایی در مقایسه با دانشگاه های معتبر جهان را در احکام مذکور دیده  

بند ز(. در برنامه    49بندب و  48،  47بند د،ماده  46،بند الف35،43می شود )ماده های  

های پنجم و ششم توسعه نیز احکام فوق الذکر به نوعی تنفیذ یافته و برای اولین بار  

در برنامه پنجم توسعه ایجاد ساز و کار الزم برای مشارکت انجمن های علمی ،نخبگان  

و برتر جهان را و برای   و دانشمندان کشور در همایش ها و کنفرانس های بین المللی

نخستین بار پذیرش دانشجوی خارجی و فراهم ساختن زمینه های الزم برای حضور  
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آنان در دانشگاه های ایران برای نمونه اعطاء رویداد )ویزا( به دانشجویان ظرف سه  

ماه دربرنامه پنجم مورد مداقه قرار گرفت . در برنامه ششم توسعه در بخش همکارهای  

بند الف    64لمللی افزون بر تنفیذ موارد مذکور برای نخستین بار در ماده  های بین ا

کاربردی اجازه داده شد به  – دولت به دانشگاه های فنی و حرفه ایی و جامع علمی  

منظورارتقای سطح علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور در چارچوب سیاست های  

انقالب فرهنگی به ایجاد واحدها و شعب آمو زش با مشارکت دانشگاه های  شورای 

معتبر دنیا اقدام نماید . و در حکم دیگر مقرر شد به دانشگاه پیام نور اجازه داده شود  

که با همکاری دانشگاه های معتبر دنیا و دانشگاه های داخلی کشور نسبت به ایجاد  

 بند د.    64قطب )هاب( آموزش مجازی )الکترونیکی( اقدام نماید در ماده 

نگاه  سیاست  با  در خصوص  توسعه  برنامه  این شش  در  مندرج   احکام  به همه  ی 

و درك   انسجام  ازیک  احکام  ،که همه  دریافت  توان  می  المللی  بین  همکاری های 

زمانی برخوردار بوده اند . به گونه ایی که در دو سه برنامه اول که توسعه کمی در  

ای مطالعاتی ،عقد  بخش تحصیالت تکمیلی نبوده بیشتراحکام معطوف به فرصت ه

تفاهم نامه گسترش تحصیالت تکمیلی و دعوت از استادان خارجی ؛سرانجام از برنامه  

چهارم توسعه که نقطه عطفبرنامه های توسعه در ایران است از آن زمان به بعد این  

ارتباط ها افزون بر موارد پیشتر اشاره شده معطوف به عقد تفاهم نامه در خصوص 

و راه اندازی و اجرای دوره های مشترك و پژوهش های مشترك  پژوهش و تحقیقات  

و تاسیس شعب خارجی در ایران .... است . به لحاظ وسعت و پراکندگی موضوعی و  

حتی تنوع موضوع ارتباطات بین المللی در این شش برنامه به وضوح مشخص است 

تا چه حد   است که  این  به خود جلب میکند  را  نظر خواننده  آنچه  احکام  ،اما  این 

اجرایی و عملیاتی شده اند ؟برای نمونه چقدر بحث تردد استاد و دانشجو و صدور 

این   است؟  یافته  تحقق  ماهه  سه  زمانی  دربازه  خارجی  دانشجویان  برای  روادید 

دانشجویان بیشتر از کدام کشورها و در چه رشته هایی تحصیل میکنند ؟ همه این 

ام در این حوزه برای برنامه توسعه هفتم در آینده  موارد می تواند به ما در صدور احک

 کمک نماید .  



 های توسعه اول تا ششم و ... مقایسه و تحلیل احکام آموزش عالی برنامه  24

جلب و جذب   19-اما انچه به ذهن متبادر می شود با توجه به شیوع پاندمی کووید
پاندمی و هزینه  آنها به لحاظ وجود  با توجه به مشکالت تردد  دانشجویان خارجی 

وجه به زیر ساخت هایی  های باالی تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا و همچنین ت
برای دسترسی عادالنه تر و همگانی تر در شرایط بحرانی چون پاندمی و استفاده از 
الکترونیکی می توان به عنوان   تجربه دانشگاه پیام نور به عنوان هاب آموزش های 
احکامی پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه با توجه به سایر مطالعات پیش بایست و  

 صی اقدام نمود . گزارش های تخص



 

 

 

 های پایش ساالنه برنامه های توسعه در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه3جدول شماره 

برنامه  

 ششم

برنامه  

 پنجم
 برنامه سوم  برنامه چهارم 

برنامه  

 دوم 

برنامه  

 اول
 ردیف 

ارزیابی     و  نظارت  گزارش  جمهور  رئیس  سوم،  برنامه  قانون  اجرای  حسن  منظور  به 

حداکثر تا شهریور ماه سال بعد به مجلس شورای اسالمی پیشرفت هر سال برنامه را   

 پایش ساالنه برنامه در سال سوم برای اولین بار  (. 198ماده دهد )ارائه می

  

 

 

 

به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه به صورت پایش ساالنه حکمی در این خصوص برای نخستین بار در برنامه سوم 

،هر چند این حکم در سایر برنامه های توسعه بعد از خود تنفیذ نیافت ، اما سنت پایش ساالنه برنامه های توسعه توسط توسعه ارائه شد 

سالها   از تمامی دستگاه های اجرایی  و ارسال آن به سازمان برنامه و سایر نهادهای نظارتی به امری نهادینه تبدیل شد . اگرچه در برخی

ارش های ساالنه نشده است ! . با این همه تا زمانی که نویسندگان برنامه های آتی از وضعیت گذشته و موجود توجه چندانی به ارسال گز

همچنان بی پایه  برنامه های در حال اجرا اطالعی نداشته باشند ؛ تدوین برنامه های جدید اگرچه با رعایت تمام استانداردها انجام شود ،

 و اساس خواهد بود. 
 

  



 
 های توسعه با توجه به سیاست ارزیابی و نظارت در یک نگاه تنفیذ احکام در برنامه: 4جدول شماره 

برنامه  

 ششم
 برنامه چهارم  برنامه پنجم

برنامه  

 سوم 

برنامه  

 دوم 
 ردیف  برنامه اول 

رتبه  ارزیابی و  نظارت و  دانشگاه استقرار نظام جامع  ها و مؤسسات  بندی 

و   عالی  وزارتخانه آموزش  تأیید  مورد  اساس شاخصهای  بر  های  پژوهشی 

مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با 

پس از    –تبصره  (.  و  -15ماده  )   هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

هر گونه گسترش    ت،یفیک  نی و تضم  یابی استقرار نظام جامع نظارت و ارز

شاخص     تیموکول  به رعا  یلیو توسعه رشته ها، گروه ها و مقاطع تحص

توسط دانشگاه ها و موسسات    ربطیذ   یوزارتخانه ها  یاز سو  یابالغ   یها

.   یو فناور قاتی علوم، تحق یاست. وزارتخانه ها یقاتی و تحق یآموزش عال

پزشک آموزش  و  درمان  عمل  یبهداشت،  مورد مجازند    یی اجرا  اتیحسب 

نظام به موسسات مورد   نیرا بر اساس ا   یو رتبه بند  تی فیسنجش و ک

 .ندیواگذار نما یدولت ریدر بخش غ دییتا

مستمر  ارزیابی 

:  49ماده  ها )دانشگاه 

 (.  بند ج

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

نظر    تحت  کشور  فناوری  و  علم  ارزیابی  و  پایش  یکپارچه  نظام  استقرار 

فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت  شورای عالی علوم، تحقیقات و  

المللی و تعیین  ای و بینرصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه

فراگیر و پویای   ممیزان دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مبتنی بر نظا

آمار ثبتی و ارائه گزارش ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  

 (.  6 -و -16 ماده ) شورای اسالمی

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

بند ج مطرح شد و سپس در برنامه پنجم توسعه در ماده    49ارزیابی مستمر دانشگاه ها برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه ماده  

بند و تنفیذ یافت .در برنامه ششم هیچگونه حکمی در این خصوص موجود نیست.مبحث نظارت و ارزیابی تضمین   16بند و  15های  

دو برنامه ارائه شود و سپس به حال خود رها شود . پیشنهاد می شود یا به صورت حکمی دائمی در کیفیت امری نیست که در یکی  

برنامه های توسعه منظور شود یا اینکه پس از استقرار نظام جامع ارزیابی به سایر جنبه های آن توجه و تاکید شود . زیرا جمله بسیار 

رسیدن به کیفیت و حفظ آن اتفاقی نیست و برای رسیدن به کیفیت همواره  د .  زیبایی در مورد کیفیت هست شاید آن را شنیده باشی
نیازمند برنامه ریزی های دقیق و عزمی جدی است . نظام آموزش عالی از برنامه سوم توسعه زمزمه کیفیت دارد و حتی به دنبال استقرار 

 ان هست و همچنان ناکام در این امر بسیار مهم . 
 های توسعه با توجه به سیاست آیین نامه ارتقاء در یک نگاهتنفیذ احکام در برنامه: 5جدول شماره 

برنامه  
 ششم

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم

(  %50نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد )بازنگری آئین 
علمی معطوف به رفع مشکالت کشور باشد. برای  امتیازات پژوهشی اعضای هیأت  

تحقق این امر تمهیدات الزم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت  
های تحصیالت تکمیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در دوره 

داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون  
ها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم ور، تسهیل ارتباط دانشگاه در کش

 (.الف -16 ماده ) خواهد گردید

    
 
 
 
 
 

 



 

بند الف به موضوع بسیار پر چالشی اشاره دارد که همواره دغدغه دانشگاهیان به ویژه اعضای هیات علمی بوده و هست . از این   16ماده  

. به نظر می رسد این موضوع همچنان می رو در باره بازنگری آیین نامه ارتقا که فقط در برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته شده است  
ن حکمی قابل تامل در برنامه هفتم لحاظ شود . با انجام یک مطالعه پیش بایست در خصوص آیین نامه ارتقا و با تاکید بر تواند به عنوا

گروه های تحصیلی مختلف به ویژه در رشته های علوم انسانی آیین نامه ارتقاء نیاز به بازنگری دارد .زیرا با یک متر و یا با یک وسیله 
ل متفاوت را سنجید . ماهیت ارزیابی فعالیت های پژوهشی در رشته های مختلف تحصیلی به ویژه در شرایط  سنجش یکسان نباید مسای

 چندان معتبر ،مناسب و منصفانه نیست . ISIتحریمی و آسان نبودن و یا اکان نداشتن چاپ مقاالت 
 

 امه های درسی در یک نگاههای توسعه با توجه به سیاست بازنگری برن: تنفیذ احکام در برنامه6جدول شماره 

 برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 سوم 

برنامه  

 دوم 

برنامه  

 اول
 ردیف 

دولت نسبت به  - 2تبصره بند ب ، 64ماده 

ها در  در دانشگاه  یعلوم انسان یتحول و ارتقا

و  یمدکارآ ،یسازیبوم ،سازیاسالمیابعاد 

در امور  اصالحات ای راتییتغ جادیبا ا یروزآمد 

و   یدرس یهاها و کتاب مربوط به سرفصل

و   ده یاستاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورز تیترب

 قرار دهد. تیآنرا در اولو

برنامه و  محتوا  متون،  و  بازنگری  آموزشی  های 

آموزه  بر  مبتنی  دانشگاهی  ارزشهای درسی  و  ها 

دینی و هویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی و تقویت 

بهره دوره  با  تکمیلی  تحصیالت  از های  گیری 

اولویت نیاز  با  آخرین دستاوردهای دانش بشری، 

 (. الف -15ماده ) بازار کار

رشته در  های  بازنگری 

نیاز  براساس  دانشگاهی 

( کار  بند  49ماده  بازار   :

 (.د

   

 

 

در   به خصوص  کیفی  شاخصهای  ارتقاء  و  تدوین 

های علوم  های علوم انسانی به ویژه در رشتهرشته

    

 

 



 

 

 

 برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 سوم 

برنامه  

 دوم 

برنامه  

 اول
 ردیف 

رشته میان  مطالعات  و  عترت  و  با  قرآن  ای 

حوزه بهره  توانمندیهای  و  امکانات  از  های  گیری 

با  متناسب  نیاز  مورد  آموزشهای  تأمین  و  علمیه 

 (.ب -15ماده ) نقش دختران و پسران

 

 

 

 

انقالب   عملی  و  علمی  تجارب  کردن  نهادینه 

اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی،  

نظریه و  حوزه پژوهشی  در  مرتبط پردازی   های 

 (.ج -15ماده )

    

 

 

 

 

 

 

 

وین پس از ابالغ آیین نامه تفویض اختیار در پایان برنامه سوم مبنی بر اعطالی اختیارات به دانشگاه های دارای هیات ممیزه در رابطه با تد

بند د به بازنگری رشته های دانشگاهی با محوریت   49و بازنگری برنامه های درسی برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه در ماده  

ار به گونه ایی که دانش آموختگان رشته های دانشگاهی بهتر بتوانند در بازار کار جذب شوند و کارفرمایان هم نسبت به جذب و  بازار ک

استخدام دانش آموختگانی که  بتواند نیاز بازار کار و صنعت را برآورده سازد،عالقه بیشتری نشان بدهند ؛ بحث بازنگری متون و محتوای  

ر برنامه های پنجم و ششم توسعه نیز تنفیذ شد، اما این بار بیشتر با رنگ و بوی ارزشی و ایدوئولوژیکی همراه بود . برنامه های درسی د



 

برنامه پنجم توسعه در سه بند الف، ب و ج تنفیذ یافت .به گونه ای که به اولویت نیاز بازار کار فقط در آخر بند الف اشاره   15در ماده  

ن اساس در برنامه ششم توسعه هم با اهمیت نقش شورای تحول به ویژه در رشته های علوم انسانی در ابعاد کوچکی شده است ، بر همی

 اسالمی سازی ،روز آمدی ،بومی سازی و کارامدی به اصالحات و تغییراتی در باره سر فصل ها اشاره شده است . 

بگوییم به  1379ضرورت دارد به این مهم اشاره شود که ما نمی توانیم در یک جا به دانشگاه  در قالب آیین نامه تفویض اختیار در سال 

منظور پاسخگو بودن و ارتقای توان علمی به تدوین و بازنگری برنامه های درسی خود بپرداز و سپس با مداخله کردن در امور دانشگاه 

سر فصل و محتوا بنویسید و با چه روش هایی آموزش بدهید و یا با ایجاد شورای تحول سرنوشت رشته های علوم انسانی  بگوییم چگونه 

را با یک بام و چند هوا مواجه کنیم . که همه اینها منجر به تعدد مراکز تصمیم گیری و موازی کاری در مورد بازنگری دروس قدیمی و 

ه ها به ویژه دانشکده های علوم انسانی چندان از وضعیت پیش آمده راضی و خرسند نیستند و همه تدوین دروس جدید می شود .دانشگا

به نظر می رسد در این مورد وزارت علوم باید تکلیف دانشگاه ها را با توجه به رویکرد تمرکز و عدم  این موارد می تواند آسیب زا باشد .  
 رنوشت دانشگاه را  یک بار برای همیشه به خود دانشگاهیان واگذار نماید .      تمرکز مشخص نماید . و با صدور احکامی دایمی س

 

 های توسعه با توجه به سیاست بخش غیر دولتی در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه7جدول شماره 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

  هیکل -،بند پ64ماده 
و  یدولت یشرکتها
  یعموم ینهادها 

  یو شرکتها یردولتیغ
وابسته و تابعه به  

پس از استقرار نظام 
جامع ارزیابی و  
تضمین کیفیت  
وزارتخانه علوم 

،تحقیقات و فناوری و  

لف . در  . ا 144ماده 
مواردی که اشخاص 

حقیقی و حقوقی  
غیردولتی برای 

احداث، توسعه تکمیل  

های غیردولتی، به تأسیس صندوق
فعالیت از  دولت  حمایت  -منظور 

بخش   فناوری  و  پژوهشی  های 
گفته   که  شود  ]توجه  غیردولتی. 

   



 

 

 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

  یصندوق ها یاستثنا
  یو بازنشستگ مهیب

موظفند به منظور  
  یاز پژوهش ها تیحما

 یمساله محور و تجار
  ،یپژوهش و نوآور یساز

  یاستهایس یدر اجرا
برنامه ششم معادل   یکل

 ز( ا3حداقل سه درصد )
سال   میسود قابل تقس
مصرف   یقبل خود را برا

و   یقاتیدر امور تحق
در بودجه  یتوسعه فناور

  ینظر شورا ریساالنه، ز
و   قاتیعلوم، تحق یعال

 .ندیمنظور نما یفناور

بهداشت ،درمان و  
آموزش پزشکی 

حسب مورد مجازند 
عملیات اجرایی  

سنجش کیفیتو رتبه  
بندی را بر اساس این  

نظام به موسسات  
مورد تایید غیر دولتی  

واگذار کند )تبصره  
 بندو(  15ماده 

و تجهیز فضاهای 
آموزشی، پرورشی و  
ورزشی و خوابگاه و  

سالن های غذاخوری و 
کتابخانه ها و 

خوابگاههای دانش 
آموزی و دانشجویی 

وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش و  

دانشگاهها و مؤسسات 
آموزش عالی در  

وب مصوبات چارچ
شورای برنامه ریزی و  

توسعه استان و در  
دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالی در  
چارچوب طرح جامع و 

یا طرح توسعه آنها 
هزینه هایی را انجام  
میدهند ، این هزینه 

ها به عنوان هزینه 
های قابل قبول 

)نمی خصوصی[  بخش  ماده شود 
100.) 



 
 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

مالیاتی مورد محاسبه 
قرار میگیرد ب.  

اشخاص حقیقی و  
حقوقی غیردولتی که  

وال خود را مانند  ام
ساختمان، منازل 

مسکونی، باغ، زمین،  
سهم االرث به آموزش  
و پرورش، دانشگاهها و 
مؤسسات آموزش عالی 
و نیروی مقاومت بسیج  
)شامل رددها( و حوزه  
های علمیه و دانشگاه 
آزاد اسالمی و مراکز  
تحقیقاتی وابسته به  
دانشگاهها و سازمان  

تربیت بدنی انتقال می  
پرداخت هر دهند از 

گونه عوارض و مالیات  
نقل و انتقال معاف می 

باشند. بند الف ماده 
. به دانشگاهها و 154

مؤسسات آموزش عالی 



 

 

 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

کشور و مراکز  
تحقیقاتی مصوب 

اجازه داده میشود با  
رعایت مراتب زیر 
نسبت به تشکیل  
شرکتهای دولتی 

خدمات علمی، 
تحقیقاتی و فنی با  

مقررات خاص و تابع  
ارت مبادرت قانون تج

 کنند.

 
به منظور افزایش   

کارآیی مأموریتهای  
ها در  اصلی دانشگاه 

امور آموزش، پژوهش 
و فناوری در هر سال 
حداقل بیست درصد 

( از امور  20%)
خدمات رفاهی 

دانشجویان از نظر 
ساختاری از بدنه  

شرکتها  نیخدمات ا
 صرفا در محدودهء

تحقیقات و خدمات 
و فنی است که   یعلم

شرکتها و مؤسسات 
  ریو غ یردولتیبخش غ

قادر به انجام  یعموم
و دانشگاه   ستندیآنها ن

  یرا از اهداف اصل

حمایت از تأسیس مراکز پژوهشی 
 (.101)ماده  غیردولتی بخش

  هایحمایت مالی از طرح 
  توسط که تحقیقاتی

 به دولتی های¬دستگاه 
  دولتی آموزش عالی هایمؤسسه

  شودمی داده  سفارش غیردولتی و
 (.102 ماده )
 
 

   



 
 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

ها جدا و به دانشگاه 
بخش غیردولتی 

واگذار گردد )ماده 
 د(. -20

 یو پژوهش یآموزش
 .کندیخود دور نم

 
 
 
 
 
 
 

به دولت اجازه    - ه بند    –  152ماده  
های سرمایه شود به طرحداده می

گذاری بخش خصوصی در زمینة 
واحدهای توسعة  و  آموزش   ایجاد 

عالی، در صورت انطباق با ضوابط  
های   سیاست  عالی  و  آموزش 

عمومی،   بودجة  محل  از  کشور، 
سود اعطا    یارانة  بانکی  اعتبارات 

آموزشکده  ایجاد  های  کند، 
منظور   به  غیرانتفاعی  غیردولتی 

  - توسعة دوره های کاردانی علمی 
 از  استفاده   اولویت  در  کاربردی
 خواهند  مذکور  بانکی  تسهیالت

 .بود

 



 

 

 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

حداکثر چهل و نه   .2  
( از %40درصد )

شرکتها  نیسهامداران ا
 ،یعلم أتیه یاعضا

  ،یکارشناسان پژوهش
و کارکنان  نهایتکنس

همان دانشگاه، مؤسسه  
و مرکز   یآموزش عال

  یتحقیقاتی و پژوهش
بوده و سهامداران و  

شرکت مربوطه از  
قانون منع   تیمحدود

مداخله وزراء و  
مجلسین،   ندگانینما

 کارمنداندولت و 
دولت در معامالت 

 یکشورو  یدولت
 1377/ 10/ 22مصوب 

   153 ماده 
  های کمک  تقویت  و  تداوم  ضمن
 رفاه   هایصندوق  به   دولت

 امکانات  تأمین  و  دانشجویان
مؤسسات   هادانشگاه   رفاهی   و 

 منظور  به  دولتی،  عالی  آموزش
  رفاهی   امکانات  و  شرایط  بهبود

  نظام   ساماندهی   دانشجویی،
  های کمک   و هدایت  یارانه  اعطای
  کم   دانشجویان  سمت  به   دولت
 :درآمد

 ریالی  ازای  به   ما  از   بخشی  -الف
 توسط  که  رفاهی  تسهیالت

  می   قرار  دانشجو  اختیار  در  دانشگاه 
  الحسنه   وام قرض  عنوان   به  گیرد

 تلقی  رفاه   هایصندوق  از  بلندمدت
 از  کنندگان  استفاده   و   شود  می

  پرداخت  به  موظف مذکور خدمات
در   از   پس  بلندمدت  اقساط  آن 
 .هستند تحصیل از فراغت

 بازپرداخت  از  حاصل  وجوه   -ب
 و شرایط بهبود صرف فوق، اقساط

جهت    -  92تبصره  
غیر   بخش  تشویق 
سرمایه   به  دولتی 
زمینه  در  گذاری 
کشور،   عالی  آموزش 
است   موظف  دولت 
در   بانکی  تسهیالت 
دانشگاههای  اختیار 
غیر دولتی قرار داده و  
های  حمایت  سایر  از 
برخوردار   تشویقی 
به   همچنین  نماید. 
به  کمک  منظور 
دانشگاه  دانشجویان 
های غیر دولتی دولت 

اس حتی  موظف  ت 
تسهیالت  المقدور 
وام   صورت  به  بانکی 
اختیار  در  بلندمدت 
رفاه  های  صندوق 
دانشگاه  دانشجویان 
قرار  دولتی  غیر  های 

 
 
 

 



 
 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

  ها خوابگاه   قبیل  از  رفاهی  امکانات
 خواهد  شرایط  دانشجویان واجد  به

 .شد

از  بخشی  تا  دهد 
این  دانشجویان 
با   بتوانند  ها  دانشگاه 
وام   این  از  استفاده 
را   خود  شهریه 
از   پس  و  پرداخت 
به   تحصیل  از  فراغت 
بازپرداخت  تدریج 

 نمایند.

 

آغاز شد و تا پایان برنامه 92نشان میدهد که سیاست حمایت و تشویق بخش غیر دولتی از برنامه دوم توسعه با تبصره    7جدول شماره  

با تاکید براین نکته که منظور 100ششم این سیاست دراشکال مختلف تنفیذ و یا ادامه داشت . این سیاست در برنامه سوم توسعه در ماده  

(.حمایت از مراکز پژوهشی غیر 100ش خصوصی نیست ، به تشویق در تاسیس صندوق های غیر دولتی پرداخت )ماده  از غیر دولتی بخ

عالی دولتی و غیردولتی    های آموزش  تحقیقاتی که توسط دستگاههای دولتی به مؤسسه  های  طرحو همچنین حمایت از101دولتی ماده  

به صراحت به دولت  152(نیز اشاره شد .نکته قابل توجه دیگر این است که در برنامه سوم توسعه در ماده  102ماده  )  شودسفارش داده می

در ،  و .... اقدام نماید !!!   آموزش عالی  های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینة ایجاد و توسعة واحدهایرحطاجازه داده می شود به  

در مواردی که  ب( به طور مبسوط به تدوین سیاست غیر دولتی  بدین شرح پرداخت .  و  الف  بندهای  144ماده  برنامه چهارم توسعه )

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های  



 

 

 

ت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاههای دانش آموزی و دانشجویی وابسته به وزار 

در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح 

حاسبه قرار میگیرد ب. اشخاص توسعه آنها هزینه هایی را انجام میدهند ، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد م

حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم االرث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و  

هها و سازمان مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگا

.  بند الف(  154در همین برنامه در)ماده    تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می باشند.  

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده شد با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای 

 ند. تی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کندول

در برنامه پنجم توسعه همانگونه که پیشتر توضیح داده شد که نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیت که  در برنامه چهارم مقرر شده بود  

و بهداشت ،درمان  یو فناور قاتیوزارتخانه علوم ،تحق تیفیک نیتضم و  ی ابیپس از استقرار نظام جامع ارزدربرنامه پنجم تصریح شد که  

  ریغ   دیینظام به موسسات مورد تا  نیرا بر اساس ا  یرتبه بند  و  تیفیسنجش ک  ییاجرا  اتیحسب مورد مجازند عمل  یو آموزش پزشک

ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاه  ایضا  بندو(  15واگذار کند )تبصره ماده    یدولت

ها جدا و به بخش غیردولتی ( از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه%20در هر سال حداقل بیست درصد ) 

  ی شرکتها  هیکل(آمده که  ،بند پ64ماده  با تقویت بخش غیر دولتی در )   در برنامه ششم توسعه نیز در رابطهد(.    -20واگذار گردد )ماده  

از   تیموظفند به منظور حما  یو بازنشستگ  مهیب یصندوق ها  یوابسته و تابعه به استثنا  یو شرکتها  یردولت یغ   ی عموم  ی و نهادها  یدولت



 

 ز( ا37برنامه ششم معادل حداقل سه درصد )  یکل  یاستهایس  یدر اجرا  ،یپژوهش و نوآور  یساز  یمساله محور و تجار  یپژوهش ها

 قات یعلوم، تحق  ی عال  ینظر شورا  ری در بودجه ساالنه، ز  یو توسعه فناور  ی قاتیمصرف در امور تحق  یسال قبل خود را برا  میسود قابل تقس

ی، به لحاظ منابع مالی با آن به نظر می رسد با وضعیت اقتصادی که سالهاست دانشگاه ها و مراکز آموزش عال.    ند یمنظور نما  یو فناور
مواجه بوده و هستند و بزرگترین چالش دانشگاه ها تنوع بخشی به منابع مالی است ،کارگروه مربوطه با توجه به احکام مندرج در قوانین 

اسب که در  شش برنامه توسعه و با توجه به وضعیت پاندمیکی که دانشگاه ها و اساسا نظام آموزشی ما با آن مواجه است حکمی متن
 تناقض با سایر احکام پیشین نباشد را ارائه نماید.  

 های توسعه با توجه به سیاست بودجه تحقیقات در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه8جدول شماره 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

منظور تحقق   به  -،بند ب 64ماده 
  شی افزا  ان،یبن اقتصاد دانش

رابطه متقابل   میتنظ  ،یوربهره
  یو اشتغال، گسترش همکار لیتحص

  شی المللی و افزاو تعامالت فعال بین 
و   یعلم تیرینقش مردم در مد 

های  دستگاه هیکل -کشور: ب یفناور
قانون  ( 5) موضوع ماده یاجرائ

و  یخدمات کشور تیریمد
قانون  (  50) های موضوع مادهدستگاه

 یبخش میبه قانون تنظ یالحاق مواد

انسانی   نیروی  تربیت  سرانه  هزینه 
متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس  

هزینههزینه و  آموزشی  های های 
خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری 
چهارچوب   در  را  حمایت  مورد 

ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه بودجه
و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری 

تأمین    ساالنهدولتی محاسبه و به طور  
 (.1 -الف -20 ماده )د کن

وزارتین برای تامین  
بخشی از هزینه 

های خود نسبت به  
پذیرش دانشجویان  

خارجی و 
دانشجویان ایرانی 

که در دانشگاه های  
سایر کشورها  

مشغول به تحصیل  
هستند، اقدام 

بندج 25نماید)ماده 
) 

تحقیقاتی  بودجة 
و  اجرایی  دستگاههای 
بودجة   در  دولتی  شرکتهای 

ردیف   و  ساالنه  مستقل 
میجداگانه و ای  گیرد 
ها حق هزینه کردن دستگاه 

 آن برای امور دیگر را ندارند.  

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

مصوب  ( 1) دولت یاز مقررات مال
بر   عالوهند امکلف  15/8/1384

دستگاه  لیکه ذ یاعتبارات پژوهش
منظور شده   هنبودجه ساال  نیدر قوان
از اعتبارات   ( %1) درصد کیاست، 

 یاستثنا به یهاهنیهز افتهی صیتخص
و در مورد  (   6)و  (  1) فصول

  یها نهیاز هز یهای دولتشرکت
و  یامور پژوهش یرا برا یاتیرعملیغ

کنند. نهیهز یتوسعه فناور  
 

- 1تبصره بند ب ،  64ماده 
 تیهای مذکور ضمن رعاستگاهد

کشور و   یچهارچوب نقشه جامع علم
ی  دستگاه ذ  یقاتیتحق یها  تیاولو
 یعال یشورا بیتصو که به ربط

رسد می  یو فناور قاتیعلوم، تحق
بند را    نیا کرد نهیند نحوه هز امکلف 

 یعال یبه شورا کباریماه  هر شش
و مرکز   یو فناور قاتیعلوم، تحق

و   مؤسسات  که  درآمدهایی  معادل 
مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 
محل   از  سال  هر  در  فرهنگستانها  و 
تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب 

نمایند از محل درآمد عمومی نیز به می
دارائیهای   تملک  اعتبارات  عنوان 

میسرمایه محاسبه  و  تأمین    گردد ای 
 (.  ج -20 ماده )

 

  نامة   آیین  -، بند ج150ماده   
  شامل   ماده   این  اجرائی
 هزینه  چگونگی  و  میزان
  )الف( این   بند  اعتبار  نمودن

و    الزامات  بینی  پیش  و  ماده 
 مدت  طی  قانونی  تشویقات

  این   تصویب  از   پس  ماه   سه
 پیشنهاد  به  بنا  قانون

  و   برنامه  سازمان  مشترك
  اداری   امور  و سازمان  بودجه

  
 
 
 
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

  یگزارش دهند. شورا  رانیآمار ا
 یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال

بند   نی موظف است گزارش عملکرد ا
 انینه حداکثر تا پااالطور سرا به 

سالمی  ا  یمردادماه به مجلس شورا
  رانیمرکز آمار ا نیارائه کند. همچن

مربوط  اطالعات  ساالنهمکلف است 
و توسعه را   قیتحق کرد نهیبه هز

. دیمنتشر نما  

 به  کشور  استخدامی  و
  خواهد   وزیران  هیأت  تصویب

 .رسید

 

،  65ماده   دولت موظف است   -ثبند 
رفع  و  واقفین  و  خیرین  تشویق  با 

به موجود،  ریزی برنامه ای  گونه   موانع 
نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین  

ها و مؤسسات آموزش   مالی دانشگاه
افزایش  فناوری  و  پژوهشی  و  عالی 

که طرح  .یابد برای   خیرینی  را  هایی 
پژوهش،  آموزش،  توسعه  و  حمایت 

نوآوری  و  به فناوری  فناورانه  های 
و  مزایا  مشمول  برسانند،  انجام 
خیرین  به  مربوط  حمایتهای 

شدسهمدر خواهند  دورهای   .ساز  در 

نحوۀ    -ببند    –   154ماده    
و  جاری  اعتبارات  هزینة 
تحقیقات   برنامة  اختصاصی 

ها و مراکز پژوهشی  دانشگاه 
به  مربوط  قانون  تابع    که 

مصوبات شورای عالی انقالب  
فرهنگی در خصوص ترکیب 

دانشگاه  امناء  و هیأت  ها 
و  عالی  آموزش    مؤسسات 

  1376/ 4/ 3پژوهشی مصوب  
  مالی   امور  انجام  نحوۀ   ونقان  و
  و   هادانشگاه   معامالتی  و

و    عالی  آموزش  مؤسسات

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  که 
و  توسعه  احداث،  برای  غیردولتی 
و   آموزشی  فضاهای  تجهیز  و  تکمیل 
و  ورزشی  پژوهشی،  آموزشی،  کمک 
خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز  
آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند 

هزینه هزینه  این  عنوان  به  های ها 
رد محاسبه قرار  قابل قبول مالیاتی مو

 .گیرد

   1376/ 4/ 3پژوهشی مصوب  
  امور   انجام  نحوۀ  قانون  و/  2/ 

 و  هادانشگاه   معامالتی  و  مالی
و    عالی  آموزش  مؤسسات

مصوب  تحقیقات 
  پژوهشی / 2/   1369/ 10/ 18

هستند،   تابع   صرفاً  مصوب 
  و   مذکور  قوانین
  و  بوده های مربوطهنامهآیین

مقررات    و  قوانین  شمول  از
عمومی و موسسات دولتی به 

( ماده    قانون   ( 31استثنای 
  -   عمومی  محاسبات
.  باشد  می  مستثنی

  خدمات   از  درآمدهای حاصل
 تحقیقاتی  مراکز   پژوهشی

  مراکز   اختصاصی  درآمد
 .گردند می محسوب مذکور

هزینه   واعتبارات  دارائیهای    ای  تملک 
ای از محل بودجه عمومی دولت سرمایه

ها و مؤسسات آموزش عالی  به دانشگاه 

    
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

براساس   فرهنگستانها  و  پژوهشی  و 
آنها  سنواتی  بودجه  در  مستقل  ردیف 
اختصاص   ملی  اعتبارات  قالب  در 

 (.و -20 ماده ) یابدمی

 
 
 

ها و مؤسسات آموزش عالی و  دانشگاه  
بر  تحقیقاتی   مازاد  ظرفیت  از  مجازند 

یا  و  خود  رایگان  آموزش  سهمیه 
کنند، ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می

شده یا توافقی با بر اساس قیمت تمام
بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء  
و   بپذیرند  دانشجو  مختلف  مقاطع  در 

را حسب مورد پس   فتیمنابع مالی دریا
حساب   به  کل  خزانه  به  واریز  از 

کننددرآمد  منظور  اختصاصی   های 
 (.  ح -20 ماده )

    
 
 
 
 

 

 

از برنامه سوم توسعه که نقطه عطف ماموریتهای بخش    8همانگونه که داده های جدول شماره نشان می دهد مبحث بودجه پژوهش 

های  بودجة تحقیقاتی دستگاهآموزش عالی با تغییر نام آن از فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بود ،در ماده   

 را  دیگر  امور  برای  آن  کردن  هزینه  حق  ها دستگاه  و   گیردمی  ایودجة ساالنه ردیف مستقل و جداگانهاجرایی و شرکتهای دولتی در ب



 

 

 

همچنین درآمدهای حاصل از بودجه پژوهش جز در آمدهای اختصاصی محسوب می شود . سپس در برنامه چهارم به دولت اجازه .  ندارند

انشجوی خارجی ،برای هزینه کرد بودجه تحقیقاتی از ردیف خاصی این هزینه داده شد که برخی از هزینه های خود را از طریق پذیرش د

ها تامین شود که در واقع تنفیذ از برنامه سوم است . و در آمدهای های حاصل از وقف و تبرعات جز دارایی ها محسوب می شود و 

ختصاصی واریز شود ،در برنامه پنجم توسعه  همچنین در آمدهایی که از مازاد ظرفیت دانشجو حاصل می شود به حساب در امدهای ا

مورد توجه قرار گرفته است . اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی برای پژوهش ،دیگر اینکه برای تشویق و رفع موانع از  

ن مدرسه ساز هزینه کرد  خیرین و واقفین در تامین بخشی از منابع در دانشگاه ها افزایش یابد برای تشویق فرهنگ وقف به مثل خیری

 آنها نیز مشمول معافیت هایی باشد . 

برای برنامه هفتم توسعه به نظر می رسد در سالهای پیش رو این فرهنگ می تواند به تنوع بخشی منابع آموزش عالی کمک کند . هنوز 

شان در راه علم هزینه شود . بنابراین هستند کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند و ترجیح  می دهند که ثروت و سرمایه  

ارائه احکامی در مورد چگونگی تشویق خیرین بسیار مهم و ضروری است . از طرفی تنفیذ و تخصیص بودجه برای تحقیقات که منجر به 

یک درصد افزیش  عقد قرارداد و تفاهم نامه هایی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شود بسیار راهگشا است و پیشنهاد می شود به جای  

 یابد.   

همچنین داشتن طرح های مشترك پژوهشی با دانشگاه ها و یا سازمانهای برتر دنیا هم می تواند آثار ثمر بخشی داشته باشد. به گونه ای 
مشکل تحریم که هم ارتباطات و همکاری های بین المللی افزایش می باید و هم اینکه می تواند در این شرایط سخت اقتصادی )البته اگر  

 ها برای انتقال ارز وجود نداشته باشد (می تواند بسیار گره گشا و منجر به رهنمون جدید در حوزه علم و دانش و تکنولوژی شود .



 
 

های توسعه با توجه به سیاست مربوط به پژوهش و تحقیقات در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه9جدول شماره   

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

  ( پژوهشی  قراردادهای  ماده بیمة 
 (. اصالح قوانین : بند ب45

   
 

 

 هیکل -پبند  64ماده 
  یو نهادها یهای دولتشرکت

های  و شرکت یردولتیغ یعموم
  یاستثنا وابسته و تابعه به

 یستگو بازنش مهیب یهاصندوق
از   تیمنظور حما موظفند به

و  محورمسئله  یهاپژوهش 
  ،یپژوهش و نوآور یسازی تجار

است یس یدر اجرا  یکل یها
 برنامه ششم معادل حداقل سه

  میاز سود قابل تقس ( %3) درصد
مصرف در  یسال قبل خود را برا

  یو توسعه فناور یقاتیامور تحق
 ینظر شورا  ری، زساالنهدر بودجه 

 یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال
نامه آیین  -. تبصرهندیمنظور نما

 شنهادیبند به پ نیا  یاجرائ

ریزی برای تحقق شاخصهای برنامه
اصلی علم و فناوری شامل سهم  

محصوالت درآمد حاصل از صادرات 
های  و خدمات مبتنی بر فناوری

پیشرفته و میانی، سرانه تولید  
ناخالص داخلی ناشی از علم و 

فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع،  
المللی،  تعداد تولیدات علمی بین

خارجی در   گذاریایهنسبت سرم
فعالیتهای علم و فناوری به 

های تحقیقات کشور و تعداد  هزینه
ن دولت موظف بنیاشرکتهای دانش

ریزی نماید ای برنامهاست به گونه
که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه 

رتبه دوم در منطقه در این زمینه  
 (.8  -و -16 ماده ) برسد

فعالیت از  حمایت  منظور  های به 
 (.  : بند و45ماده پژوهشی )

ملی  نظام  سازی  پیاده  و  طراحی 
 (. : بند الف46ماده نوآوری )

م پژوهش و فناوری ساماندهی نظا
ها تا کشور از طریق تعیین اولویت

: بند  46ماده  پایان سال اول برنامه )
 (. ب

پژوهش   بخش  مدیریت  نوسازی 
 (.: بند ج46ماده )

  منظور   به   -  154ماده  
  از   استفاده   در  تسهیل
 کادر  فنی   توان   و  تخصص

 و  هادانشگاه   علمی
و   عالی   آموزش  مؤسسات

  های پژوهش  گیریجهت
 سمت  به  دانشگاهی

 تخصصی  و  علمی  نیازهای
 :کشور

 و  هادانشگاه   به  -الف
  عالی   آموزش  مؤسسات

  تحقیقاتی   مراکز  و  کشور
 می  داده   اجازه   مصوب

 مراتب زیر  رعایت  با  شود
  تشکیل   به  نسبت
 دولتی  هایشرکت
  تحقیقاتی   علمی،  خدمات

 و  خاص  مقررات  با  فنی  و

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

های دستگاه  یسازمان و با همکار
و   شودی م هیته ربطی ذ یاجرائ

ی م رانیوز أتیه بیبه تصو
.رسد  

  تجارت   قانون  تابع
 .مبادرت کنند

 هاشرکت  این  . خدمات1
  محدودۀ  در  صرفاً

  علمی   خدمات  و  تحقیقات
  ها شرکت  که   است  فنی  و
بخش    مؤسسات  و

 غیرعمومی  و  غیردولتی
  نیستند   آنها  انجام  به  قادر

  اهداف   از  را  دانشگاه   و
  پژوهشی   و   آموزشی  اصلی
 .نمی کند دور خود

حداکثر2   نه   و  چهل  . 
  از   (%49)  درصد

  ها شرکت  این  سهامداران
 علمی،  هیأت  اعضای

 پژوهشی،  کارشناسان
کارکنان  هاتکنسین  و 

  مؤسسه   دانشگاه،  همان
 مرکز  و  عالی  آموزش

  بوده  پژوهشی  و  تحقیقاتی



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

  شرکت   و  سهامداران  و
محدودیت   مربوطه   از 

  و   وزراء  مداخله  منع  قانون
  مجلسین،   نمایندگان

  دولت   کارمندان  و  دولت
 و  دولتی  معامالت  در

مصوب  کشوری 
  مستثنی  1337/ 10/ 22

 .است

  خاص   یا  و  نمونه  اساسنامة
 فوق  هایشرکت  از  هریک

 ها،دانشگاه   از  یک  هر  در
 و  عالی   آموزش  مؤسسات

تحقیقاتی   و   مراکز 
  پیشنهاد   با  پژوهشی
  به   بودجه  و   برنامه  سازمان
  می   وزیران  هیأت  تصویب

 .رسد
 

است دولت مجاز بند،ج  64ماده 
در اقتصاد   یشتازیبه منظور پ

و   دیتول  شیو افزا  انیبن دانش

تقاضا   پژوهشهای  از  مالی  حمایت 
دانشگاه  با  مشترك  و  محور  ها 

و   پژوهشی  عالی،  آموزش  مؤسسات 

طراحی نظام جامع حقوق مالکیت  
   (.: بند الف45ماده معنوی )

  

   
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

  ماتو خد التصادرات محصو
  یکل یاستهایس انیبن دانش

توسعه و   یبرا ،یاقتصاد مقاومت
از  تیو حما یانتشار فناور

مطابق   انیبن های دانششرکت
نسبت به  یقانون بودجه سنوات

  یهااز پژوهش یمال تیحما
ها تقاضامحور مشترک با دانشگاه

 ،یو مؤسسات آموزش عال
  یها و حوزه یو فناور یپژوهش

در موارد ناظر به حل  هیعلم
ت کشور، مشروط به کالمش

درصد  کیحداقل پنجاه و  نکهیا
های آن را   نهی( از هز 51%)

و   نیتأم بردار بهره اکارفرما ی
. دیتعهد کرده باشد، اقدام نما  

 

های علمیه در موارد  فناوری و حوزه 
ناظر به حل مشکالت موجود کشور  
پنجاه   حداقل  که  این  به  مشروط 

( هزینه%50درصد  از  را (  آن  های 
ت غیردولتی  تعهد  کارفرمای  و  أمین 

 (.الف  -17 ماده ) دکرده باش

 

  
 
 

گیری و  حمایت مالی و تسهیل شکل 
توسعه شرکتهای کوچک و متوسط  

خصوصی و تعاونی که در زمینه  

تدوین بخشنامه گرنت پژوهشی  
 بند الف (  49)ماده 

   
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

سازی دانش و فناوری به تجاری 
ویژه تولید محصوالت مبتنی بر  

های پیشرفته و صادرات  فناوری 
خدمات فنی و مهندسی فعالیت  

اندازی کنند و نیز حمایت از راه می
اوری علم و فن هایمراکز رشد و پارک

  ماده ) از طریق بخش غیردولتی
 (.ب -17

 
 
 
 
 

های دستگاه  -خ بند، 64ماده 
  یمجازند در راستا یاجرائ

توسعه، انتشار و کاربست  
دانش   ،یفکر تیمالک ،یفناور

را که در   یزاتیو تجه یفن
ها چهارچوب قرارداد با دانشگاه

 یو فناور یو مؤسسات پژوهش
و حاصل شده است،   جادیا یدولت

  ادیها و مؤسسات به دانشگاه 
.ندیشده واگذار نما  

 

حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس  
ایده و بازار فناوری به منظور استفاده 
جهت  در  علمی  ظرفیتهای  از 

بخشهای صنعت، پاسخگویی به نیاز  
 (.  د -17 ماده ) کشاورزی و خدمات

پایان  از  مالی  و  نامهحمایت  ها 
راستای  رساله در  دانشجویی  های 

  وری و حل مشکالت کشور ارتقاء بهره 
 (.  هـ -17 ماده )

هزینه   از  بخشی  پرداخت  و  تأمین 
و   فنی  دانش  تولید  اختراعات،  ثبت 
حمایت مالی از تولیدکنندگان برای 

اختراعات خرید دانش فن امتیاز    ی و 
 (.  و -17 ماده )

واحد در  تیتول جادیا
امور  تیریو مد یاستگذاریس

درخشان و  یمربوط به استعدادها
از امکانات   نهیبه یبهر دبردار زین

  نیموجود در ا یو معنو یماد
علوم،  یوزارتخانه ها نه،یزم

و بهداشت،   یو فناور قاتیتحق
مجازند از  یدرمان و آموزش پزشک

و  یردولتیباشگاه غ سیتأس
درخشان  یادهااز استعد انتیص

 .ندینما تیکشور حما

   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

 
حمایت مالی و تسهیل شرایط برای   

و   پژوهشی  مجالت  تعداد  افزایش 
های مختلف ترویجی کشور در زمینه

ای که  علمی با حفظ کیفیت به گونه
و   مجالت  تعداد  برنامه  پایان  تا 
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  
برنامه   پایانی  سال  به  نسبت  داخلی 

  افزایش چهارم را حداقل به دو برابر  
همچنی برای دهد.  الزم  تمهیدات  ن 

دسترسی به بانکهای اطالعاتی علمی  
نماید فراهم  را    - 20  ماده )  معتبر 

 (.  2 -الف

از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت 
پنج  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
وزارت  به  وابسته  برتر  دانشگاه 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در   برجسته  عملکرد  دارای  که 

مرز گسترش  و راستای  دانش  های 
و  مالی  حمایت  هستند  فناوری 

    
 
 
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

 ماده ) حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید
 (.  3 -الف -20

 
های دستگاه  -چبند ، 64ماده 
 یقانون برا  نی موضوع ا یاجرائ

و   انیبن  دانش یور گسترش بهره
در  یسطح فناور یارتقا

زم ال داتیتمه یرانیهای اشرکت
مشارکت   لیرا جهت تسه

و فناور و  انیبن های دانششرکت
کشور در   ین اقتصادالفعا
المللی فراهم  بین  دیتول رهیزنج

آورند. سازمان مکلف است طرح  
ن  االمشارکت فع یارتقا»

 دیتول رهیدر زنج یاقتصاد
را مطابق قانون   «المللیبین 

موضوعه   نیو قوان یبودجه سنوات
  یسال اول اجرا انیحداکثر تا پا

و پس از   نیبرنامه تدو  نقانو
 یاتیعمل ران،یوز  أتیه بیتصو

 .دینما

های علمی، حمایت مالی به  از انجمن
 (.  4 -الف -20 ماده ) عمل آورد

ها، مراکز و مؤسسات دانشگاه 
آموزش عالی و پژوهشی و 

فرهنگستانهایی که دارای مجوز از  
شورای گسترش آموزش عالی 

لوم، تحقیقات و  های عوزارتخانه 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  

پزشکی و سایر مراجع قانونی  
باشند بدون الزام به  ربط میذی 

  میرعایت قوانین و مقررات عمو
حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه  

قانون محاسبات عمومی، قانون 
مدیریت خدمات کشوری، قانون 
برگزاری مناقصات و اصالحات و 

آنها و فقط در الحاقات بعدی 
های نامهچهارچوب مصوبات و آئین
مالی، معامالتی و اداری ـ 

استخدامی ـ تشکیالتی مصوب  

    
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

هیأت امناء که حسب مورد به تأیید 
علوم، تحقیقات و فناوری و   وزراء

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  
در مورد فرهنگستانها به تأیید  

رسد، عمل  جمهور میرئیس
هیأت علمی   نمایند. اعضاءمی

های علوم،  ستادی وزارتخانه
تحقیقات و فناوری و بهداشت،  

درمان و آموزش پزشکی نیز  
مشمول حکم این بند هستند. حکم  

مصوبات، تصمیمات و  ملاین بند شا
گردد و  های قبلی نیز مینامهآئین

مصوبات یادشده مادام که اصالح 
  نگردیده به قوت خود باقی هستند

 (. ب -20 ماده )
های  دستگاه -ت، بند 64ماده 
  شیمنظور افزا  موظفند به یاجرائ
  ،ینوآور ینظام مل یور بهره

  یها پژوهش  یاجتناب از اجرا
و   اطالعاتو انتشار   یتکرار

ی  در انجام طرحها تیشفاف جادیا

  ی تهایدولت به منظور گسترش حما
از نخبگان    ی و معنو    یهدفمند ماد

علم نوآوران  فناور  یو  اقدامات    یو 
ارتقاء منزلت  -الف :را انجام دهد ریز

فرهنگ طریق  از    سازی اجتماعی 
 (.  18 ماده )

    
 
 
 
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

و با هدف  یقاتیتحق ی( ها پروژه)
ی  و تجار یریکارگ و به ییشناسا

حاصل از  یدستاوردها یساز
 پژوهش و توسعه، فهرست طرح

  انیو پا یو فناور یپژوهش یها
خود را در   یها و رساله ها نامه

ثبت کنند.   «سمات»سامانه 
  قاتیسازمان و وزارت علوم، تحق

موظفند ظرف مدت   یورو فنا
شدن  الزم االجرا خیاز تار کسالی
  یقانون، ساز و کار اجرائ نیا

کنند و به  هیرا ته ازیمورد ن
برسانند.   رانیوز  أتیه بیتصو

نحوه عمل در خصوص   -تبصره
ها با موضوعات  و داده اطالعات

 طبقه یو دارا یدفاع ،یتیامن
موضوع قانون مجازات   ،یبند

اسناد محرمانه و  یانتشار و افشا
مصوب  -یدولت یسر
نامه و آیین- 29/11/1353

در  - 1354مصوب  -آن یاجرائ

تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به 
در  رشته عالقه  مورد  تحصیلی  های 
به  دوره  ورود  از  بعد  و  قبل  های 

 (.  ب -18 ماده ) دانشگاه 

بورس   و  مالی  حمایتهای  اعطاء 
وزارتخانه طریق  از  های  تحصیلی 

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  
درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی  

 (.  ج -18 ماده ) نخبگان

زمینه  در  تحصیلی  و هدایت  ها 
  دار مورد نیاز کشور های اولویتهرشت

 (.  د -18 ماده )

برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه  
  ماده) پایه سالمت فرد و خانواده وی 

 (.  هـ -18

در   مالی  خطرپذیری  دغدغه  رفع 
  انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه 

 (.  و -18 ماده )

سازی دستاوردهای  حمایت از تجاری 
 (.  ز -18 ماده ) آنان

 
 
 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

 که سازمان و یها نام  نییآ
  یبانیدفاع و پشت یها وزارتخانه

مسلح، اطالعات و   یروهاین
پس از   یو فناور قاتیعلوم، تحق

مسلح   یروهایستادکل ن دییتأ
  أتیه  بیو به تصو کنندیم هیته
 شود.می  نیمع ،رسدمی رانیوز

 یتمام  -ث،بند  64ماده 
 نی موضوع ا یهای اجرائدستگاه

قانون موظفند به منظور 
مفاخر و   میشناساندن و تکر

از   تیو حما رانیا ریمشاه
  یو هنر یفرهنگ ،ینخبگان علم
  شکسوتانیپ میکشور و تکر

از   یر یمذکور و بهرهگ یحوزهها
توسعه   یآنان برا  تیتوان و ظرف

  کسال،یمدت  یکشور، ط
خود را  یاتیهای عملبرنامه 

کشور  یمنطبق با سند راهبرد
 یدر امور نخبگان، با هماهنگ

بصیرت معنوی،  ابعاد  افزایی،  تقویت 
ملی تعلق  و   -18  ماده )  خودباوری 

 (. ح

علمی،   مراکز  تقویت  و  ایجاد 
تراز   توانمند در  تحقیقاتی و فناوری 

در بین خاص  امکانات  با  و  المللی 
فنون شاخه و  علوم  مختلف  های 

به با  راهبردی  و  کارگیری  بنیادی 
نخبگان و دانشمندان در جهت خلق  

اید به ه دانش،  علم  تبدیل  و  نو  های 
 (.  ط  - 18  ماده )  ثروت در طول برنامه 

ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای  
نخبگان و استعدادهای برتر متناسب 

توانمندی و  تخصص  و با  آنها  های 
از   حمایت  با  کشور  اولویتهای 

جهت سرمایه خطرپذیر  گذاریهای 
قابل   محصول  به  فنی  دانش  تبدیل 

 (.  ی -18 ماده ) ارائه به بازار کار

برای  مناسب  کارهای  و  ساز  ایجاد 
انجمن مشارکت  سهم  های  افزایش 

برتر  استعدادهای  و  نخبگان  علمی، 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

کرده و از   هینخبگان ته یمل ادیبن
قانون برنامه به   یسال دوم اجرا

 یمل ادیمرحله اجراء درآورند. بن
نخبگان مکلف است گزارش  

بند را به    نیه عملکرد ا النسا
و   قاتیآموزش، تحق ونیس یکم

اسالمی  یمجلس شورا  یفناور
 . دیائه نماار

دولت مکلف  -الفبند ، 65 ماده
 ییدرونزا شیمنظور افزا  است به

و   قیقانون تشو تیاقتصاد با رعا
 یخارج یگذار هیاز سرما تیحما

از شرکتها و  تیو قانون حما
ی  و تجار انیبن مؤسسات دانش

و اختراعات  هاینوآور یساز
حات و  الو اص 5/8/1389مصوب 

  سیاز تأس یالحاقات بعد
  لدر داخ انیبن های دانششرکت

های  کشور با مشارکت شرکت
 یو دارا تیحالصاحب ص یخارج

  ،یمهندس ،یطراح یدانش برا 

تصمیم  کشوردر  مدیریت  و   سازیها 
 (.  ك  -18 ماده )

ایجاد ساز و کار الزم برای مشارکت 
و  نخبگان  علمی،  انجمنهای 
همایشها،  در  کشور  دانشمندان 

پژوهشی    کنفرانسها و مجامع علمی و
گیری  المللی و برتر جهان و بهره بین

از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان 
کردن   فراهم  و  جهان  در  ایرانی 
فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل  

 (.  ل  -18 ماده ) و خارج کشور

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

و انتقال  زاتیساخت، نصب تجه
  یانرژ یها در حوزه یفناور

  یدست نییو پا یدستالشامل با
و   یروگاهین لینفت و گاز و تبد

 نی الزم در ا تیالتسه یاعطا
بودجه   نیدر قالب قوان نهیزم

 -تبصره .دینما تیحما یسنوات
شرکتهایی که تحت عنوان انتقال 

فناوری با طرف ایرانی قرارداد  
منعقد مینمایند باید شرکتی 

  و بنیان با حداقل پنجاه دانش
( سهم متخصصان و   51) %یک

گذاران ایرانی در داخل   سرمایه
کشور برای این منظور به ثبت  

ریق رشد فناوری  برسانند تا از ط
زمان بومی گردد در گذر تغییرات  

 

 



 

همانطور که انتظار می رفت توجه وِیژه به بخش پژوهش و فناوری پس از تغییر نام از وزارت و فرهنگ آموزش عالی در برنامه سوم به 

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راس فعالیت ها و برنامه های بخش آموزش عالی قرار گرفت، به گونه ایی که می توان تبلور این تغییر 

با نکاتی چون استفاده از توان کادر علمی دانشگاهیان و تاسیس شرکت هایی که هدف آن آموزش   2و 1بندهای  154ماده رویکرد را در 

درصد سهام گذاران آن اعضای هیات علمی دانشگاه باشند ،مالحظه کرد. از برنامه چهارم توسعه ما شاهد نوآوری   49و پژوهش باشد و  

ستین بار در برنامه لحاظ شده است . مهمترین این موارد عبارت است از  بیمه قرارداد های  های در بخش پژوهش هستیم که برای نخ

پژوهشی ، طراحی نظام جامع مالکیت معنوی ،طراحی و پیاده سازی نظام ملی نواوری ، حمایت از فعالیت های پژوهشی، سامان دهی 

بندهای   46بندهای الف ،ب و واو؛ و ماده  45عدادهای درخشان )ماده  فعالیت های پژوهشی و ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری برای است

الف ،ب ج  ( سپس این احکام در برنامه های پنجم و ششم توسعه در سایر ابعادی که در برنامه های گذشته نبوده ام،ا ضرورت انها به  

بندهای الف، ب،د،   17نونی و بندهای آن )ماده  طورکامل در بخش پژوهش و فناوری احساس میشد .؛ گنجانده شد .مهمترین این مواد قا

بند الف و تبصره های آن (عبارت است از برنامه ریزی برای شاخص های علم و فناوری ،حمایت مالی از پژوهش های    20ه و واو و ماده  

مایت از بورس ایده  تقاضا محور ،حمایت از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری ،ح

دانشگاه برتر    5دانشگاه برتر وزارت علوم و    10و بازار فناوری ،حمایت از رساله های دانشجویی ،حمایت از مجالت پژوهشی ،حمایت از  

و   علمی  مراکز  هاو  ،دانشگاه  علمی  های  انجمن  از  همچنین حمایت  و  فناوری  و  دانش  مرزهای  راستای گسترش  در  بهداشت  وزارت 

بند ب که  20نها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی و ...)ماده فرهنگستا

بندهای الف ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ی ،ك و ل(به صورت مبسوط و شایان توجه در خصوص حمایت هدفمند   18جز احکام دایمی شد(و در ماده  

و همه بندهایش این سوال ایجاد میشود که چرا   18بانگاهی به ماده  آوران علمی و فناوری پرداخته است ،  مادی و معنوی از نخبگان ،نو



 

 

 

نخبگان ما در طی دو برنامه پنجم و ششم برای همیشه جالی وطن کرده اند . به نظر می رسد مهاجرت نخبگان و چگونگی پرداختن به 
سالهای آینده ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد کند برای برنامه هفتم توسعه ضرورت این مهم که در صورت تداوم می تواند در  

 دارد به چگونگی نگهداشت این نخبگان در کشور پرداخت.
این احکام فوق الذکر همه مربوط به برنامه پنجم بود که به آنها به اختصار پرداخته شد ، در برنامه ششم توسعه به میزان قابل توجهی 

احکام تنفیذ یافت اما جنبه های دیگر آن موضوعات در برنامه ششم متبلور شد . برای نمونه از پژوهش های تقاضا محور در برنامه   این

پنجم به پژوهش های تقاضا محور مشترك در دانشگاه اشاره شدو دیگر اینکه پژوهش های مسئله محور با رویکرد تجاری سازی و پیشتاز 

  64،افزایش تولیدات و صادرات محصوالت دانش بنیان که ناظر به حل مشکالت باشد مورد توجه قرار گرفت)ماده  در اقتصاد دانش بنیان

بند ب و ج( . توسعه ، انتشارات و کاربست فناوری و مالکیت فکری در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همچنین 

لید بین المللی، به منظورافزایش نظام ملی نوآوری با تاکید بر پرهیز از انجام پژوهش های ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تو

بند های  خ، چ ،ت و ث ( به منظور   64تکراری،شناسایی و تکریم مفاخر مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی ،هنری و فرهنگی )ماده  

 51بایستی یک شرکت دانش بنیان متشکل از متخصصان ایرانی با سهم  رشد فناوری در گذر تغییرات زمان برای بومی کردن دانش  

درصد تاسیس شود تا بتوان با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تجاری سازی و نوآوری به ویژه در صنعت نفت و گاز انجام شود )ماده  

 ، بند الف(.  65



 
 وانمند سازی کارکنان دستگاه ها در یک نگاههای توسعه با توجه به سیاست ت: تنفیذ احکام در برنامه10جدول شماره 

برنامه  
 ششم

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

شایستگی   گسترش  منظور  به  است  مکلف  دولت 
ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به  حرفه

تحصیلی  هرم  اصالح  محیط،  در  واقعی  کار  انجام 
و   کار  سرمایهنیروی  توانمندسازی  و  های  ارتقاء 

کار   نیروی  شایستگی  سطح  فاصله  کاهش  انسانی، 
ایجاد   و  جهانی  استاندارد  سطح  با   فرصتهای کشور 

ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه  جدید شغلی و حرفه
ای برای نظام آموزش فنی و  آموزشهای فنی و حرفه

رسمی، حرفه از  اعم  کشور  کاربردی  ـ  علمی  و  ای 
سازمان غیر و  تاریخ  رسمی  از  یکسال  ظرف  نایافته، 

الزم   یسازو کارها   ریز  یتصویب این قانون در محورها
ته پ  ه یرا   با  کند  ینیب   شیو  اجرا    -الف:  الزامات 

کارآموز نظام  کارورز  یاستمرار  آموزشها  یو    ی در 
و   یاو حرفه  یفن   یررسمیغ  ،یمتوسطه و عال   یرسم
 (. 21 ماده ی )کاربرد -یعلم

طر  یسازفراهم از  کشور  در  مهارت  اعطاء   ق یارتقاء 
ترج  یمال  التیتسه نرخ  تأم  یهیبا    ی فضاها   نی و 

کالبد  یکیزیف شرا  یو   زم  طیبا  و    ی سازنهیسهل 
غ مؤثربخش  و  فعال  توسعه    یردولتیحضور  در 

غ  یرسم  یآموزشها علم  یمهارت  یررسمیو   - یو 
 (.  ب -21 ماده ) کشور یکاربرد

برنامه های تهیة 
کارکنان  آموز شی 

اجرایی دستگاه  های 
ماهة اول اجرای    6در  

بند    54ماده  برنامه )  :
 (. ب
 

 150 ماده

 می   داده   اجازه   اجرائی  هایدستگاه   به  -الف
 عمرانی   و  جاری  اعتبارات  از  درصدی  شود،
 ضمن   آموزشی  دوره های  اجرای  برای  را  خود

 رسمی   عالی  آموزش  نظام  از  )خارج  خدمت
 :کنند هزینه زیر شرح  کشور( به

  خدمت   ضمن  آموزشی  های  دوره  اجرای .1
  به  کارکنان  تصدی  مورد  مشاغل  با   متناسب

  از  وپژه  به  کارایی آنان  سطح  افزایش  منظور
 .پودمانی مدت کوتاه  هایآموزش طریق

  موظفند  اجرائی  هایدستگاه   کلیه   -ب
 تصویب   از  پس  ماه   شش  مدت  طی  حداکثر

 خود   آموزشی ساالنه  های  برنامه  قانون،  این
  سال،   تفکیک  به   و   سوم برنامة  دوران  برای  را

  آموزشی،  موضوعات  و  مباحث  شامل
ها  اجرای  چگونگی  همچنین   و  دوره 
 را   شاغل  کارکنان  کلیة  پوشش  چگونگی

  و  اداری  امور   سازمان  به   تائید  جهت   و   تهیه
 .دارند کشور ارسال استخدامی

  
 

 



 

 

 

  اعتبارات  از  درصدی   شد،  داده   اجازه  اجرائی   های دستگاه  به توانمند سازی کارکنان دستگاه ها از برنامه سوم توسعه با این مضمون آغاز شد که  
  اجرای  کشور( بدین شرح هزینه کنند.   رسمی   عالی   آموزش   نظام   از   )خارج   خدمت   ضمن   آموزشی   دوره های   اجرای   برای   را   خود   عمرانی   و   جاری 
  هایآموزش   طریق   از   ویژه   به   کارایی آنان   سطح   افزایش   منظور   به   کارکنان   تصدی   مورد   مشاغل   با   متناسب   خدمت   ضمن   آموزشی   های   دوره 
آموزشی    های   برنامه  قانون،  این  تصویب  از   پس  ماه  شش   مدت  طی   حداکثر   موظفند  اجرائی   های دستگاه   کلیه نی و دیگر اینکه  پودما   مدت  کوتاه 

  چگونگی   همچنین   و   دوره ها   اجرای   چگونگی   آموزشی،   موضوعات   و   مباحث   شامل   سال،   تفکیک   به   و   سوم   برنامة   دوران   برای   را   خود   ساالنه 
در برنامه    و ب(.   1بند    150نمایند )ماده    کشور ارسال   استخدامی   و   اداری   امور   سازمان   به   تائید   جهت   و   تهیه   را   شاغل   کارکنان   کلیة   پوشش 

  بند ب( .   54ت به طوری که مقرر شد برنامه آموزشی برای کارکنان در شش ماه اول برنامه تهیه شود)ماده  چهارم نیز این حکم تنفیذ یاف 
ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصالح هرم تحصیلی نیروی کار  گسترش شایستگی حرفه  همچنین 

انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید  های  و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه 
( فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطای تسهیالت مالی و نرخ ترجیهی با تاکید بر هر دو  21)ماده  ای برای جوانان شغلی و حرفه 

ب(.در قوانین برنامه توسعه بحث توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان به منظور به روز  بند   21نوع آموزش رسمی و غیر رسمی )ماده  
که تاکید ویژه ایی بر توانمند سازی   1404بودن دانش و توانمندی هایشان همواره مورد نظر بوده حتی در اسناد باالدستی از جمله چشم انداز  

و مراکز و موسسات آموزشی شده است .اولین هدف آرمانی از اهداف کیفی سند چشم انداز    و اصالح هرم علمی اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
مطرح    که در آن دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری را به منظورکار آمدکردن نظام آموزش عالی 

نی بر دیدگاه آموزش باز به عنوان اولین اقدام جدی به آن پرداخته است .  افزون بر اولین  میکند دانش افزایی اعضای هیات علمی وکارکنان مبت 
تدوین طرح بهینه سازی نظام اموزش مداوم    1404هدف کیفی چشم انداز بیست ساله که به دانش افزایی اشاره دارد، چهارمین هدف کیفی افق  



 

در  ی اجرایی برای رسیدن به منزلت اجتماعی اعضای هیات علمی تدوین کرده بود .  با تاکید بر آموزش اعضای هیات علمی را جزء پروژه ها 
  برنامه هفتم توسعه دانش افزایی به منظور توانمند سازی دانشگاهیان )هیات علمی ،مدیران دانشگاهی و کارکنان( همچنان با توجه به مفهوم 

کلیدی هزاره سوم در برنامه هفتم توسعه به آن به ویژه با تاکید بر دوران همه گیری  پرتکرار و بسیار با اهمیت یادگیری مادالعمر به عنوان مفهوم  
ویروس پرداخت. برای مثال افزایش دانش اعضای هیات علمی در خصوص تدریس آنالین و آموزش الکترونیکی  اهمیت زیادی دارد و همینطور  

 دانشگاه می شود .   دانشجویان و به مراتب اولی تر اعضای پشیبان که شامل کارمندان 
 

 های توسعه با توجه به سیاست درآمد ناخالص ملی در یک نگاه ) برود در سیاست بودجه( : تنفیذ احکام در برنامه11جدول شماره 

 برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 اول
 ردیف 

موضوع    ی اجرائ   ی دستگاهها   ه ی کل   - ب 
 ( مد 5ماده  قانون  خدمات    ت ی ر ی ( 

دستگاهها   ی کشور  ماده    ی و  موضوع 
  م ی به قانون تنظ   ی ( قانون الحاق مواد 50) 

( مصوب  1دولت)   ی از مقررات مال   ی بخش 
بر    15/    8/  1384 عالوه  مکلفند 

دستگاه در    ل ی که ذ   ی اعتبارات پژوهش 
بودجه ساالنه منظور شده است،    ن ی قوان 

ت 1درصد)   ک ی  اعتبارات  از    ص ی خص ( 
( و  1فصول )   ی به استثنا   ی ا   نه ی هز   افته ی 
  نه ی از هز   ی دولت   ی ( و در مورد شرکتها 6) 

  ی امور پژوهش   ی را برا   ی ات ی عمل   ر ی غ   ی ها 
 کنند.   نه ی هز   ی و توسعه فناور 

به منظور افزایش سهم تحقیق و  
پژوهش از تولید ناخالص داخلی به  

ریزی نماید که سهم  ای برنامه گونه 
ناخالص داخلی،  پژوهش از تولید  

(  % 0/ 5درصد ) ساالنه به میزان نیم 
افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه  

( برسد. در این راستا منابع  % 3درصد ) 
تحقیقات موضوع این بند را هر سال  

های  در بودجه سنواتی در قالب برنامه 
خاص مشخص نموده و نیز در پایان  

سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور  
بند را به کمیسیون  موضوع این  

آموزش و تحقیقات مجلس شورای  
 (.هـ   - 16  ماده )   اسالمی ارائه نمایند 

سرمایه  -افزایش 
ها در بخش  گذاری 

فناوری   و  پژوهش 
  2به میزان حداقل 

تولید   درصد 
از   داخلی  ناخالص 
اعتبارات   محل 
دولتی   و  عمومی 

 (.  : بند هـ 46ماده ) 
 

های تحقیقاتی  سهم هزینه 
مه  در سال پایان برنا 

درصد    1/ 5به  (  1383) 
تولید ناخالص داخلی برسد  

درصد اعتبارات آن از    1که  
سوی دستگاه های عمومی  

درصد    0/ 5اجرایی و  
باقیمانده نیز از منابع  

-بخش خصوصی و شرکت 
های دولتی و بانکها تأمین  

 بند ب   102شود.ماده  

  1/ 5نرخ    دستیابی به 
های  هزینه درصد  

تحقیقاتی از تولید  
  50  – ناخالص ملی  

درصد این هزینه از  
طریق درآمدهای  

عمومی دولت تأمین  
 (.88تبصره  شود ) 

 
 
 
 

 



 

 

 

تا  حکم دستیابی به درآمد ناخالص ملی از برنامه دوم توسعه مورد توجه طراحان و تدوین کنندگان برنامه های توسعه قرار گرفته است و

هفتم    به نظر میرسد به رغم عدم دستیابی به اهداف این حکم، همچنان در برنامه توسعهپایان برنامه ششم این حکم تنفیذ شده است  
نیز این حکم تنفیذ داده شود و به نظر میرسه که می تواند جز احکام دایمی تلقی شود، هرچند که با مراجعه به عملکرد این احکام در  

 درصد هم نرسیده است !!.   1برنامه هرگز حتی به طی شش  
 

 اه نگ دانشجو در یک های توسعه با توجه به سیاست اعطای تسهیالت برای اعضای هیات علمی /: تنفیذ احکام در برنامه 12جدول شماره 

 برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 چهارم

برنامه  

 سوم 
 برنامه دوم 

برنامه  

 اول
 ردیف 

دولت موظف است با   -تبند،   65ماده 

رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان 

و اصالحات و الحاقات  4/11/1371مصوب 

بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد 

ها و   آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه

بهبود شرایط و امکانات رفاهی 

دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک 

 وزارتخانه به صندوق رفاه دانشجویان

های علوم، تحقیقات و فناوری و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از  

شود به دولت اجازه داده می

از  حمایت  منظور  به 

دانشگاه  های  دانشجویان 

دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ  

و   نور  پیام  و  کاربردی 

و  آموزشکده  فنی  های 

وزارت حرفه به  وابسته  ای 

آموزش و پرورش، مؤسسات 

که   غیردولتی  عالی  آموزش 

از  یکی  از  مجوز  دارای 

توسعه امور تحقیقاتی و به منظور    -   89تبصره    

استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی و 

 پژوهشی به دولت اجازه داده می شود: 

کلیه مزایا و تسهیالتی را که طی برنامه   -  الف 

دوم به اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاه  

وزارتین   به  وابسته  تحقیقاتی  مؤسسات  و  ها 

و  علمی  هیأت  اعضای  به  گیرد  می  تعلق 

ژوهشی شاغل در مراکز زیر، مشروط این که پ

به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند،  

 .تسری دهد

اعطای  

تسهیالت 

مسکن  

برای آن 

دسته از 

اعضای  

هیأت 

علمی که 

فاقد 

مسکن  

 



 

 برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 چهارم

برنامه  

 سوم 
 برنامه دوم 

برنامه  

 اول
 ردیف 

ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به 

پیشبینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه 

غذایی دانشجویی از محل درآمدهای  

عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند 

و این اعتبارات را برای کمک به 

کمبضاعت مالی بهصورت دانشجویان 

متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه  

های مذکور قرار  دانشجویان وزارتخانه

دهد. صندوقها مکلفند تا پایان اجرای 

قانون برنامه بخشی از یارانه را با  

تسهیالت بدون سود و بلندمدت  

جایگزین نمایند. وجوه حاصل از 

بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب  

ی صندوقها برای پرداخت درآمد اختصاص

 مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد 

علوم، وزارتخانه  های 

یا   حقیقاتت فناوری  و 

آموزش   و  درمان  بهداشت، 

می تسهیالت پزشکی  باشند 

وام  صورت  به  اعتباری 

قرض در بلندمدت  الحسنه 

رفاه   صندوق  اختیار 

سایر  یا  و  دانشجویان 

ذی  دهدنهادهای  قرار   ربط 

 (.  ز -20 ماده )

 

کلیه دستگاه های اجرائی که از اعتبارات   -ب  

جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می 

نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع 

و   4ماده   کشور  عمومی  محاسبات  قانون 

انتفا از مؤسسات  که  دولت  به  وابسته  عی 

موظفند  کنند  می  استفاده  مذکور  اعتبارات 

( درصد   را  مذکور  اعتبارات  از(  ٪15پانزده 

  ه  دانشگاه   با  تحقیقاتی  قراردادهای  عقد  ازطریق

علمی این گونه مؤسسات با   هیأت  اعضاء    و  ها

موافقت دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مربوطه و 

هزینه  وزارتین  به  وابسته  پژوهشی  مؤسسات 

 نمایند .

تأمین    -  91تبصره   برای  است  مکلف  دولت 

آموزش عالی کشور در  نیاز  هیأت علمی مورد 

طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات 

فر عضو هیأت علمی الزم و تربیت حداقل هزار ن

در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع 

وزارتخانه  دو  سال  هر  بودجه  از  را  دکتری 

 مربوطه حسب مورد تأمین نماید.

هستند 

)تبصره  

45.) 



 

 

 

در مورد سیاست اعطای تسهیالت به دانشگاهیان )استاد و دانشجو(در خواهیم یافت که از   12با توجه به احکام مندرج در جدول شماره 

برنامه اول و دوم توسعه بحث اعطای تسهیالت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها در قالب تسهیالت برای تامین مسکن و و حمایت های 

(به صراحت بیان شده است، اما اعطای تسهیالت و همچنین توجه به رفاهیات 91بند الف و بو تبصره  89،    45رفاهی در )تبصره های  

استادان دانشگاه و مراکز آموزش عالی در برنامه سوم و چهارم توسعه مسکوت ماند.در اهداف کیفی سند چشم انداز توسعه که به تقویت  

ین ارتقای منزلت آنها اشاره شده ، دیگر تا پایان برنامه ششم توسعه هیچ گونه حکم  نظام حمایت مالی از اعضای هیات علمی و همچن

قبلی تنفیذ و یا حکم جدیدی تدوین نشده است . حال آنکه برای دستیابی به به جامعه برخوردار از دانش پیشرفته و توانا نیاز به داشتن 

برای کار آمد کردن نظام حمایت مالی از دانشگاهیان   1404ند چشم انداز  اعضای هیات علمی بدون دغدغه نان همواره ضرورت دارد . در س

با رویکرد مبتنی بر دیدگاه عدالت اجتماعی اقدامات اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی در مورد دانشجویان ،استادان وکارکنان دانشگاه 

صندوق رفاه دانشجویان، تنوع در نظام پرداخت تسهیالت نظام حمایت مالی در بخش دانشجویی به تقویت    1404اشاره شده است. در افق  

و پشتیبانی از بخش خصوصی دراداره امور صنفی دانشجویان به عنوان پروژه های  اجرایی برای رسیدن به هدف مطرح شده است . در 

ش آموزش عالی اعم از دولتی و قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده که برای فراهم کردن تسهیالت برای همه دانشگاه های بخ

غیر دولتی به صورت وام بلند مدت صندوق قرض الحسنه در اختیار رفاه دانشجویان و یا سایر نهادها قرار دهد . این حکم ایضا در برنامه 

 ششم توسعه نیز تنفیذ یافت .  

ارد که برخی از احکام و اقداماتی که تاکنون اجرا ضرورت د  1404برای برنامه هفتم توسعه به عنوان آخرین برنامه از برنامه بلند مدت  
نشده و یا اساسا مطرح نشده در راس اهداف و احکام برنامه هفتم توسعه قرار گیرد . تنفیذ احکامی در مورد حمایت نظام مالی دانشگاهیان 



 

بانک دانشگاه ،وام های مناسب با بهره کم   اعم از استاد/دانشجو و کارمندان  به صورت ارائه تسهیالت اعم از وام های کم بهره ، تاسیس
 برای تامین مسکن اتوموبیل و تدوین طرح منزلت اجتماعی اعضای هیات علمی مورد مداقه قرار گیرد .  

 های توسعه با توجه به سیاست ساماندهی به آموزش عالی در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه 13جدول شماره 

برنامه   برنامه پنجم برنامه ششم
 چهارم

برنامه  
 سوم 

برنامه  
 دوم 

برنامه  
 اول

رد
 یف 

    
 

   
 

 

 یشود با همکاراجازه داده می  نور  ام یبه دانشگاه پ  -دبند،  64ماده  
بین  یهادانشگاه  دانشگاهمعتبر  و  به   یداخل  یهاالمللی  نسبت 

آموزشهابین  ( هاب)قطب  جادیا ارائه  جهت   یمجاز  یالمللی 
 . دیاز راه دور اقدام نما  وباز  ،یحضور مهی، نی( کیالکترون)

تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی  
و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به  
منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی 
به   توجه  با  غیردولتی  و  دولتی  پژوهشی  و 

 (.  5 -و -16 ماده ) نیازها و امکانات

    
 
 
 

 

است به منظور حضور موثر نظام آموزش دولت موظف  -66ماده 
عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت  

المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت   دانشجو در سطح بین
 آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره

   را اجرائی نمایند(  133)و  ( 12)و  ( 11)

     
 
 

 

 

توسعه نظام آموزش عالی بر حسب آمایش سرزمین و ماموریت گرا کردن دانشگاه ها افزون بر سند چشم انداز بیست ساله در برنامه های  

توسعه پنجم و ششم توسعه هم به آن اشاره شده است. از این رو در سالهای سپری شده تالش ها و پژوهش هایی در این حوزه انجام 

برای برنامه هفتم اوردهای پژوهشی و همچنین آسیب شناسی فعالیت های مرتبط با این حوزه به نظر می رسد  شده است با توجه به دست



 

 

 

توسعه ضروری است تا احکام جدیدی در خصوص موارد زیر تدوین و ارائه شود . همگرایی میان نهادهای سیاستگذار آموزش عالی به 
در قوانین ؛ سیاستگذاری برای حرکت به سمت ایده ی دانشگاه ایرانی و تبلور منظور درك مشترك میان سیاستگذران از عناوین مصرح 

ماموریت ها از درون آن؛ تعریف دسترسی به اموزش عالی به عنوان شاخص جهانی عدالت اموزشی در نهادهای آموزش عالی و در آخر 
  را به عنوان احکام جدید ارائه داد حرکت به سمت تمرکز گرایی در مدیریت کالن آموزش عالی و استقالل نهاد دانشگاه 

 

های توسعه با توجه به سیاستگذاری در یک نگاه : تنفیذ احکام در برنامه 14جدول شماره   

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

سازمان   -حبند ، 64ماده 
مکلف است مطابق قانون  

  یدر راستا یبودجه سنوات
 یجهاد دانشگاه تیمأمور

 یدر سند نقشه جامع علم
از   یبردار کشور و بهره

نهاد مذکور در   یهایتوانمند
جهت تحقق توسعه  

و  یو فناور یعلم ،یفرهنگ
  اشتغال لیو تسه یآموزش

ها دانشگاه نیالالتحص فارغ 
مراجع  ریسا یبا هماهنگ

و  نهادها  بین  هماهنگی  ایجاد 
کشور سازمان  پژوهشی  های 

ریزی  جهت سیاستگذاری، برنامه
علوم،   وزارت  کالن  نظارت  و 
شورای  و  فناوری  و  تحقیقات 
فناوری و  تحقیقات  علوم،    عالی 

 (.  4 -و -16 ماده )

ادارۀ   شدن  امنایی  هیأت 
گرفتن  دانشگاه  نظر  در  و  ها 

دانشگاه  عنوان بودجة  به  ها 
 : بند الف(.  49ه کمک )ماد

به   بخشیدن  انسجام  منظور  به 
امور اجرایی و سیاستگذاری نظام  

کشور، برنامة    علمی  ابتدای  از 
-سوم، »وزارت فرهنگ و آموزش

علوم،  »وزارت  به     عالی« 
نام   تغییر  فناوری«  و  تحقیقات 

برنامهمی وظایف  ریزی،  یابد 
و  ارزیابی  پشتیبانی،  و  حمایت 
تدوین   و  بررسی  نظارت، 

های راهبردی  ها و اولویتسیاست
های تحقیقات و فناوری  در حوزه 

  
 
 
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

  یهای ز یر برنامه  ربطیذ
زم را انجام دهد.ال  

به وظایف وزارتخانة مزبور افزوده  
 (.  99ماده شود )می

برای    قانونی الزم  اقدامات  انجام 
جامع   نقشه  اجرای  و  تکمیل 
بند  راستای  در  کشور  علمی 

ابالغی  11) کلی  سیاستهای   )
 (.  7 - و -16 ماده ) برنامه پنجم

 

بازنگری در ساختار  
فرایندهای تحقیقات و 

آموزش علوم انسانی به منظور  
ایجاد توانایی نظریه پردازی  

در سطح جهانی )در سال اول  
 (.بند د، 43برنامه( )ماده 

 دانشجویان  کلیه  -بند و  –  152
  و   اسالمی  آزاد  دانشگاه   واحدهای

 واحدها  این   زیرنظر  که   مراکزی
  پایان سال   تا  و  نمایندمی  تحصیل
  امناء   هیأت  تصویب  به   1378
  که   تسهیالتی  کلیه   از  اند  رسیده 

  ها دانشگاه   سایر  دانشجویان  برای
 برخوردار  می شود  گرفته   نظر  در

 .شد خواهند

  سال   از  پس  که   مراکزی  و  واحدها
  امناء   هیأت  تصویب  به   1378

  تمامی   بایستی  رسید  خواهند
  اساسنامه در    مندرج  مراحل

 .نمایند طی را دانشگاه 

  
 
 
 
 
 

 

منظور    به  است  مکلف  دولت 
گری، جلوگیری از  کاهش تصدی 

انجام امور موازی و تقویت نقش  
حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات  
در  رویه  وحدت  فناوری،  و 

برنامه و  ریزی، سیاستگذاری 

    
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

ارائه   کیفیت  و  کمیت  ارتقاء 
به   نسبت  دانشجویی  خدمات 
ساماندهی  واحد  مدیریت  ایجاد 

مربوط،   از    گیری بهره امور 
مجموعه امکانات و توانمندیهای 
اعتبارات   و  پرسنلی  حقوقی، 
دانشجویان،   رفاه  صندوق 
ورزشی  امور  فعالیتهای 
دانشجویان، اداره تربیت بدنی و  
معاونت دانشجویی وزارت علوم،  
سال   طی  فناوری،  و  تحقیقات 

  - 20  ماده )  اول برنامه اقدام کند
 (. هـ

 

 
 

پذ  موضوع    رشینحوه  دانشجو 
ماده در   نی( ای)ح( و )  ی بندها

 أت یه  شنهادیمقاطع مختلف به پ
دانشگاه  مؤسسات  امناء  و   اد یها 

تأ با  مورد  حسب  و   د ییشده 
با    ربطی ذ  یهاوزارتخانه  و 

دانشجو در  رشیقانون پذ  تیرعا

    
 
 
 
 
 
 

 



 

 برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 دوم 

برنامه  
 اول

 ردیف 

مصوب  دانشگاه    8/1386/ 16ها 
 ی شناسخواهد بود. در مقاطع کار

از  استفاده  با  باالتر  و  ارشد 
طر  دی جد  یتهایظرف  ق یاز 

ورود  اد یمؤسسات    یامتحانات 
  یشده با در نظر گرفتن توان علم

رعا با  ضوابط   تیداوطلبان 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

تبصره     -  20  ماده د )خواهد بو
5) 

 انیدانشجو یلیمدرك تحص
 نی( ای)ح( و ) یموضوع بندها

و محل   رشیماده با درج نوع پذ
 ماده ) گرددی صادر م لیتحص
 (.6تبصره    - 20

 

 

نشان داده شده است.ابتدا تغییر رویکرد    14با نگاهی به بخش سیاستگذاری در آموزش عالی با توجه به احکامی که در جدول شماره  

به وزارت عاوم ، تحقیقات و فناوری از یک نهادی با ماموریت   "اموزش عالی  فرهنگ و  "درخصوص ماموریت های آموزش عالی با تغییر نام  

آموزشی صرف )تربیت نیروی انسانی متخصص( به نهادی با ماموریت آموزش ، پژوهش و فناوری تغییر یافته است. این تغییر نام نقطه 

ف آموزش عالی با وظایفی وظایبا تغییرو افزودن بر    ه دارد .عطفی در سرنوشت آموزش عالی بوده که از برنامه سوم اغاز شد و تا کنون ادام



 

 

 

 و  تحقیقات  های  حوزه  در  راهبردی  های  ها و اولویت  تدوین سیاست  و  بررسی  نظارت،  و  ارزیابی   پشتیبانی،  و  حمایت  ریزی،  برنامه  چون

قانون برنامه سوم به کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد که به    152(و ماده  99افزوده شد)ماده    مزبور  وزارتخانة  وظایف  به  فناوری

تصویب هیات امنا رسیده باشند می توانند از کلیه تسهیالتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه های در نظر گرفته شده ،برخوردار شوند  

ی اداره شدن دانشگاه ها و بازنگری در فرایندو ساختار تحقیقات در این نهاد به ویژه در  . سپس در برنامه چهارم توسعه شاهد هیات امنای

پنجم توسعه با اشاره به    49بند د،  43گروه علوم انسانی )ماده   های  ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمانبند الف(و سپس در برنامه 

و اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور زارت علوم، تحقیقات و فناوری ریزی و نظارت کالن وپژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه

بند و    16،تقویت نقش حاکمیتی و سیاستگذاری راجع به سطح دسترسی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف در آموزش عالی )ماده  

 توسعه . ( سپس تنفیذ این احکام در برنامه ششم 6و  5بند ه تبصره های  20؛ ماده   7-4و تبصره های 

در مورد وضعیت سطح دسترس عادالنه با رویکرد عدالت اجتماعی با توجه به وضعیت پاندمیک می توان احکامی را برای استقرار بیش از 

 پیش در حوزه اموزش الکترونیکی  در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داد.
 

 سیاست پرداخت شهریه در یک نگاه های توسعه با توجه به : تنفیذ احکام در برنامه 15جدول شماره 

 برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 اول
 ردیف 

،  64ماده    -ربند 
  ان یدانشجو  هیشهر
تحت    لداخ کشور 

ها اجازه داده به دانشگاه 
شود بخشی از ظرفیت  می

آموزشی خود را از طریق 

به   بند ب  50ماده 
منظور دسترسی به فرصتهای  
برابر آموزشی و ارتقای پوشش  

الف:    -   152ماده   به  بند 
واحد    یدارا   یاجرائ  یها دستگاه 

داده  اجازه  وابسته،  عالی  آموزش 

 شبانه هایایجاد دوره 
 و خاص هایدوره  و

  این شهریة اخذ

 
اجازۀ 

برگزاری 

 



 

 برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 اول
 ردیف 

کم امداد    تهیپوشش 
خم و  ین یامام  (ره) 

از   یستیسازمان بهز
اعتبارات   محل 
مستقل  برنامه 
سازمان  توسط 

 .شودمی  نیتأم
 

پذیرش دانشجوی خارجی با  
دریافت شهریه تکمیل کنند. 

در موارد خاص به منظور 
ترویج ارزشهای اسالمی و 
انقالبی پذیرش دانشجوی 

یأت امناء خارجی با تصویب ه
بدون دریافت شهریه یا با 

  -20  ماده ) استتخفیف، مجاز 
 .(ط

جمعیت دانشجویی )نسبت  
جمعیت دانشجویی به  

سال( به   24تا  18جمعیت 
( تا پایان %30سی درصد )

برنامه چهارم توسعه، به  
سات آموزش ها و مؤسدانشگاه 

شود از عالی اجازه داده می
طریق تنوع بخشی به  

های ارایه آموزش عالی،  شیوه 
های نسبت به برگزاری دوره 

تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت  
دوم، از راه دور )نیمه  

حضوری(، آموزشهای مجازی، 
های مشترك با  دوره 

های معتبر خارجی و دانشگاه 
های خاص، اقدام کرده و دوره 

های مربوط را با تأیید هزینه
های علوم تحقیقات و  وزارتخانه 

فناوری و بهداشت، درمان و  
آموزش پزشکی، حسب مورد  
از داوطلبان اخذ و به حساب  

ها درآمد اختصاصی دانشگاه 

می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز 
شورای   خود، از  مجوز  اخذ  با 

گسترش آموزش عالی، در مقطع  
و  کرده  پذیرش  دانشجو  کاردانی 

دریافت   را از متقاضیانهزینة آن  
 و به خزانه واریز کنند.

دانشگاه   -ب مؤسسات  به  و  ها 
آموزش عالی اجازه داده می شود 
های  دوره  برگزاری  به  نسبت 

های دوره  و  اقدام    شبانه  خاص 
با   را  مربوط  های  هزینه  و  کرده 
بهداشت،  های  وزارتخانه  تائید 
درمان و آموزش پزشکی و علوم،  

سب مورد  و فن آوری ح تحقیقات
از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز  
لوایح   ضمن  واریزی  وجوه  کنند. 
اختیار  در  سنواتی    بودجة 

 گیرد.های مربوط قرار میدستگاه 
نباید   خاص  های  دوره  برگزاری 
منجر به صدور مدرك دانشگاهی 

 .گردد

  دانشجویان از هادوره 
 2و1(.87 تبصره )

 دوره 
  های

  و شبانه
  هایدوره 

 از خاص
 سوی

 وزارتین
 فرهنگ

 آموزش و
 و عالی

  بهداشت،
 و درمان

 آموزش
  و پزشکی

 اخذ
شهریه  
)تبصره  

48) 
 



 

 

 

 برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 اول
 ردیف 

واریز نمایند. درآمد اختصاصی 
(  4مذکور، مشمول مفاد ماده )

”قانون نحوه انجام امور مالی و  
 ها ومعامالتی دانشگاه 

مؤسسات آموزش عالی و 
تحقیقاتی مصوب 

 “ است.1369/ 10/ 18

جانبازان باالی بیست و پنج درصد  
به طور کامل، دانشجویان   (25%)

کمیت پوشش  امام تحت  امداد  ه 
بهزیستی    و  )ره(خمینی   سازمان 

درصد   پنجاه  سقف  از    (%50)تا 
پرداخت شهریه دوره های شبانه و 

 باشند. دوره های خاص معاف می
به دولت اجازه داده می شود،    -ج

وام   صورت  به  اعتباری  تسهیالت 
صندوق اختیار  در  های  بلندمدت 

دانشجویان تا   رفاه  دهد  قرار 
از   دوره بخشی  های  دانشجویان 

بند   در  و    (ب)مذکور  ماده  این 
 ها و مؤسساتدانشجویان دانشگاه 

آموزش دولتی و غیردولتی و پیام  
نور به استثناء دوره های خاص که  
ندارند،   را  شهریه  پرداخت  امکان 

با وام    بتوانند  این  از  استفاده 
شهریة خود را پرداخت و پس از  
تدریج  به  تحصیل  از  فراغت 

 .اخت کنندبازپرد



 

 برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 اول
 ردیف 

حسب  دانشگاه   کشور،  های 
تشخیص   به  مورد 

های علوم، تحقیقات و وزارتخانه 
و   درمان  بهداشت،  و  فناوری 
تصویب  با  پزشکی  آموزش 

های  شورای گسترش وزارتخانه
می به  مربوط،  نسبت  توانند 

محل   شهر  در  شعب  تأسیس 
استقرار خود یا دیگر شهرها و 
مناطق آزاد داخل کشور و نیز 

خار ص  جدر  به  ورت  کشور 
خودگردان و با دریافت شهریه 

کنن اقدام  داوطلبان   ماده )  از 
 .(ی -20

تحت   -  151ماده    دانشجویان 
پوشش کمیته امداد امام خمینی  

و سازمان بهزیستی و فرزندان   )ره(
درصد پنج  و  بیست   جانبازان 

باال و فرزندان شاهد و (  25%) به 
تمکن  عدم  که  آزادگان  فرزندان 
تائید  به  مورد  حسب  آنها  مالی 

ذیربط  دستگاه  از رسد  می  های 
 .پرداخت شهریه معاف می باشند

هزینه های دانشگاه پیام نور از   -د
از   شهریه  دریافت  محل 

کمک  و  دانشجویان،  مردمی  های 
تأمین می   اعتبارات بودجه عمومی

 .گردد
 

دانشگاه   -  93صره تب
پیام نور در برنامه پنج  

ساله دوم توسعه،  
همچنان به صورت  

دانشگاه دولتی ابقاء و  
به روال سابق با  

دریافت شهریه از 
دانشجویان و کمک 

های مردمی، از بودجه 
عمومی دولت نیز  
 استفاده می نماید.

 

 
 
 
 
 
 

 

جانباز   دانشجویان  شهریه 
( درصد  پنج  و  و  %25بیست   )

آنان، فرزندان  باالتر و فرزندان 
شاهد، آزادگان و فرزندان آنان  
پوشش   تحت  دانشجویان  و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( 
محل   از  بهزیستی  سازمان  و 

    
 
 
 
 

 



 

 

 

 برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم
برنامه  

 اول
 ردیف 

اعتبارات ردیف مستقل معاونت  
 (.  ك -20 ماده ) تأمین شود

از  یافتیدر هیشهر زانیم 
با توجه به نوع   انیدانشجو

رشته و سطح خدمات 
و  یکمک آموزش ،یآموزش

 أتیارائه شده، توسط ه یرفاه
و اعالم   ن ییامناء دانشگاه تع

 تبصره - 20 ماده )شودمی

    
 
 
 

 

 

های شبانه و   برگزاری دوره  اجازهسیاست مربوط به پرداخت شهریه برا ی اولین بار در برنامه اول توسعه تدوین شد با این مضمون که   

و در   (48)تبصره    داده شد  اخذ شهریه  بادرمان و آموزش پزشکی    عالی و بهداشت،  های خاص از سوی وزارتین فرهنگ و آموزش  دوره

تدوین و  برنامه های توسعه دوم ،سوم ،چهارم، پنجم توسعه و تا کنون که در پایان برنامه ششم توسعه هستیم احکامی با این مضمون  

در می یابیم که به منظور تنوع بخشی به منابع مالی ،به دانشگاه ها اجازه داده شد که می توانند    15تنفیذ شد .با نگاهی به جدول شماره  

و در مورادی بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجویان خارجی  و دریافت شهریه از دانشجویان ایرانی اقدام نمایند.

به دانشجویان شهریه پرداز در قالب ردیف خاص و مستقل و اعطای وام کمک هایی شود. برای مثال در برنامه سوم توسعه مورد   خاص

درصد و باالتر و فرزندان شهداو....و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از ردیف مستقل شهریه انها  25دانشجویان جانباز 



 

یر دانشجویان راجع به میزان شهریه دریافتی از آنها با توجه به سطح تحصیالت و رشته تحصیلی و کمک های پرداخت شود .در مورد سا

با توجه به اینکه دانشگاه های ما مشکل تامین منابع مالی دارند و حداکثر دانشجویان رفاهی ،هیات امنای دانشگاه تعیین و اعالم میکند .  
را در کشور تشکیل می دهد، بنابراین پرداختن به بحث احکام مربوط یه دریافت شهریه همچنان  در صد از کل دانشجویان 12دولتی ما 

 به عنوان یک ضرورت در برنامه هفتم مطرح است.

 
 های توسعه با توجه به سیاست مربوط به فنی و حرفه ای در یک نگاه : تنفیذ احکام در برنامه 16جدول شماره 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

وزارت علوم،    -ذبند ،   64ماده  

فناور  قاتیتحق مکلف    یو 

سامانده به  نسبت    ی است 

  س یالتدر   حق  انیمرب

حرفه   یفن  یها  آموزشکده   و 

وزارت آموزش    رمجموعهیز  یا

و پرورش که به وزارت مذکور  

دوم    اند،  افتهیانتقال   سال  تا 

اقدام    یاجرا برنامه  قانون 

 . دینما

تسه  شیافزا مشارکت   لیو 

فنبهره  آموزش  از  و   یبرداران 

بخشها  یاحرفه و   یدولت  یدر 

 (.  ج -21 ماده ی )ردولتیغ

س  یهماهنگ و   یاستگذار یدر 

برنامه  تیریمد   ی آموزشها  یزیردر 

  ک یکشور به عنوان    یاو حرفه  یفن

 ازیمتناسب با ن  اینظام منسجم و پو

 (.  د –  21 ماده ) کشور

صالح چهارچوب    ی تهایکاربست 

 یبه صورت منسجم برا  یمل  یاحرفه

صالح و   تها،یارتباط  مدارك 

  

 

 منظور  به  -  151ماده  

  سیاستگذاری   امر  هماهنگی

حرفه  هایآموزش و   ایفنی 

 غیررسمی  و  رسمی  از  اعم

آموزش    و   کاردانی  هایشامل 

 آن  متولی  که  کاربردی  علمی

فنی و    هایآموزش  و  وزارتین

  و   کار  و   متوسطه   ایحرفه

  وزارت   آن  متولی  که  دانش

و    پرورش   و  آموزش

حرفه  هایآموزش و   ایفنی 

 آن  متولی  که  مدت  کوتاه 

  

ایجاد یک نهاد 

متمرکز و کارا با  

تسهیالت و  

اختیارات الزم در  

های  زمینة آموزش

ای در  فنی و حرفه

تمام سطوح  

تحصیلی )از دورۀ  

راهنمایی تا آخرین 

مراحل تحصیالت 

 



 

 

 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

انواع    هانامهیگواه و  سطوح  در 

در  شغل  و  حرفه  حوزه  در  مختلف 

  ی ریادگیشناختن    تیجهت به رسم

تعمادام  و    ی هایستگیشا  نییالعمر 

مهارت مختلف  )سطح   -  21  ماده ی 

 . (هـ

 

  و   اجتماعی  امور  و  کار  وزارت

 خدمت  ضمن  هایآموزش

دولت   مدیریت   و  کارکنان 

 متولی  که  تخصصی  ایحرفه

  و   اداری  امور  سازمان  آن

  باشند،   می  کشور  استخدامی

هماهنگی  تصمیمات   ستاد 

به    یاو حرفه  یفن  یها آموزش

رئیس   اول  معاون  ریاست 

 هیأت  تائید  از  پسجمهور  

 ها  وزارتخانه  کلیه  برای  وزیران

 الزم  مذکور  امور  در  شوراها  و

 .خواهد بود االجرا

تبصره دانشگاهی( )

24.) 

 

بند ب ، -65 ماده . دولت    

موظف است به منظور افزایش  

سهم آموزشهای مهارتی در  

نظام آموزشی کشور با  

آموزشها  یبندرتبه و     یفن  یمراکز 

براساس    یررسمیو غ  یرسم  یاحرفه

 ندیفرآ  ،یاجرائ  تیر یمد  یشاخصها

 ،یانسان  یروین  ،یریادگی   -یاددهی

شاخص   قیتحق و  منابع  توسعه  و 

 (.  ز – 21  ماده ) رانیفراگ یبانیپشت

    

 

 

 

 

 

 



 
 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

رویکرد تحقق اقتصاد 

  مقاومتی و اقتصاد دانش

بنیان در طول اجرای قانون  

برنامه از طریق بازنگری و  

ح ساختار نظام اداری الاص

ها و مراکز آموزش دانشگاه 

عالی و افزایش منابع و  

یش  تجهیزات نسبت به افزا 

ای  سهم دانشگاه فنی و حرفه

 -و دانشگاه جامع علمی

کاربردی در نظام آموزشی 

کشور اقدام و تجهیزات 

آموزشی هنرستانها، 

  ها و دانشکده آموزشکده

روز  ای را به های فنی و حرفه

. نماید  

 

از ابتدای  -پبند،  65ماده 

اجرای قانون برنامه 

ها و  از ابتدای برنامه دانشکده 

ای وزارت  های فنی حرفهآموزشکده 

آموزش و پرورش با کلیه امکانات،  

    

 

 

 



 

 

 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم برنامه ششم

های ها و آموزشکده دانشکده 

ای زیرمجموعه   حرفه فنی

وزارت آموزش و پرورش با 

امکانات، اموال منقول و  کلیه 

غیرمنقول و نیروی انسانی و 

ها و تعهدات و  دارایی 

ها از وزارت مذکور  مسؤولیت

منتزع و به وزارت علوم،  

تحقیقات و فناوری ملحق  

مبنای   -تبصره .. گرددمی

ها و انتزاع و انتقال، دانشکده 

ای  های فنی حرفه آموزشکده

است که در سال تحصیلی  

بوده و  فعال  1389-1388

 اند مجوز داشته 

اموال منقول و غیرمنقول و نیروی  

انسانی و دارائیها و تعهدات و  

مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و  

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 وزارت(.  23 اده م) گرددملحق می

علوم، تحقیقات و فناوری مکلف  

است در مقاطع کاردانی پیوسته و  

کارشناسی ناپیوسته به پذیرش 

ها و  دانشجو در این دانشکده 

 ها اقدام نماید.آموزشکده 

 

 

 

 



 

ایی در تمام سطوح تحصیلی از دوره  (ایجاد یک نهاد متمرکز کارا در زمینه آموزش های فنی و حرفه  24از برنامه اول توسعه )تبصره  

یا  راهنمایی تا پایان دوره دانشگاهی از ضرورت های برنامه بود ه ،اما به رغم تاکید در برنامه اول توسعه در برنامه دوم هیچ حکمی تنفیذ 

کمی ارائه شد . در برنامه که برای هماهنگی در سیاستگذاری در زمینه آموزش و فنی و حرفه ایی ح151تدوین نشده تا برنامه سوم ماده  

( به اهمیت این موضوع 23با بندهای ج،د، ه و ز؛ و ماده    21چهارم نیز حکمی در این باره موجود نیست تا دربرنامه پنجم توسعه در ماده  

افزایش تسهیل و مشارکت بهره برداران در بخش دولتی و غیر دولتی ؛هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت برنامه ریزی  با عناوینی چون

آموزش های فنی و حرفه ایی متناسب با بازار کار ؛ کاربست صالحیت های حرفه ایی ملی به منظور به رسمیت شناختن یادگیری مادام 

ف مهارتی و انتزاع کامل آموزشکده های فنی و حرفه ایی از آموزش و پرورش و الحاق آن به العمر و تعیین شایستگی های سطوح مختل

بند ب ،دولت وزارت علوم را پس از الحاق    65وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سپس تنفیذ این حکم اخیر در برنامه ششم در ماده  

زارت علوم را مکلف به سرو سامان دادن به وضعیت مربیان حق التدریسی دانشکده ها و اموزشکده های فنی حرفه ایی از وزارت آموزش ، و

به نظر می  بند ب خواستار بوده است .    65بند ذ،همچنین افزایش سهم اموزش های مهارتی را در نظام آموزشی درماده    64کرده ماده  
اند گره گشای بخش نیروی تکنسینی جامعه باشد ،چون  رسد تنفیذ این احکام در برنامه هفتم با ضرورت پرداختن به نیاز بازار کار می تو

این نیاز در تربیت نیروی کاردانی درطی این سالهای برنامه از برنامه چهارم تا کنون پوشش داده نشد. و اهداف کمی مورد نظر در خصوص 
 تامین نیروی کاردان نه تنها تامین نشده بلکه خیلی از اهداف برنامه عقبتر هستیم .



 

 

 

 های توسعه با توجه به سیاست گسترش کمی مراکز آموزش عالی ،دانشجو و اعضای هیات علمی در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه 18ره  جدول شما 

برنامه  
 ششم

 برنامه چهارم  برنامه پنجم
برنامه  
 سوم 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم 

درصد   افزایش  برای  الزم  ظرفیت  ایجاد 
تکمیلی دوره شدگان  پذیرفته تحصیالت  های 

گونه به  کیفیت  ارتقاء  با  عالی،  که آموزش  ای 
دانش ورود  افزایش  دوره  میزان  آموختگان 

دوره  به  به کارشناسی  تکمیلی  تحصیالت  های 
 (.ب -16 ماده د ) ( برس%20بیست درصد )

 

  به بند ب  50ماده 
به  دسترسی  منظور 
و   آموزشی  برابر  فرصتهای 

جمعیت   ارتقای پوشش 
جمعیت   )نسبت  دانشجویی 

تا   18دانشجویی به جمعیت  
سی    24 به   درصدسال( 

( تا پایان برنامه چهارم 30%)
دانشگاه  به  و  توسعه،  ها 

عالی  آموزش  مؤسسات 
شود از طریق می  داده اجازه  

شیوه  به  بخشی  های تنوع 
نسبت به    ارایه آموزش عالی،

تحصیلی    هایدوره برگزاری  
از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از  
حضوری(،  )نیمه  دور  راه 

 مجازی،آموزشهای  
با  دوره  مشترك  های 

های معتبر خارجی و  دانشگاه 
های خاص، اقدام کرده  دوره 

جامع    برنامة  تهیه 
انسانی  تربیت   نیروی 

مختلف   سطوح  در 
یک آموزش برای  عالی 

تعیین   و  دهساله  دورۀ 
از  یک  هر  سهم 

آموزش عالی مؤسسات 
)دولتی و غیردولتی( از  
دوم   برنامة  اول  سال 

 (.  36تبصره ( )1374)

 

ایجاد و گسترش مراکز  
مراکز  آموزش در  عالی 

بخش های شهری 
شهرهای  یا  محروم 

قسمت سوم مجاور آن )
 (.6تبصره از بند ح 

 
 
 

 



 
برنامه  
 ششم

 برنامه چهارم  برنامه پنجم
برنامه  
 سوم 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم 

با    هایهزینهو   را  مربوط 
وزارتخانه علوم تأیید  های 

و   فناوری  و  تحقیقات 
درمان   زش  آمو  وبهداشت، 

از  مورد  حسب  پزشکی، 
حساب   به  و  اخذ  داوطلبان 

دانشگاه  اختصاصی  ها  درآمد 
درآمد    واریز نمایند. 

م مشمول    ذکور،اختصاصی 
( ماده  نحوه  4مفاد  ”قانون   )
امور   و معامالتی    مالیانجام 

مؤسسات  دانشگاه  و  ها 
تحقیقاتی  و  عالی  آموزش 

“  1369/ 10/ 18مصوب  
 است.

هیأت برنامه  تأمین  برای  الزم  حمایت  و  ریزی 
ها و مؤسسات آموزش علمی مورد نیاز دانشگاه 

عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت  
تمام  علمی  هیأت  در عضو  دانشجو  به  وقت 

ها اعم از دولتی و غیردولتی به تمامی دانشگاه 
 هدانشجو ب ای که تا پایان برنامه نسبت کل  گونه

ها و مؤسسات وقت در دانشگاه هیأت علمی تمام 

های شبانه ایجاد دوره   
های خاص و و دوره 

-اخذ شهریة این دوره 
ها از دانشجویان  

 2و1(.87)تبصره 

 
 

نهاد متمرکز ایجاد یک 
و  تسهیالت  با  کارا  و 
در  الزم  اختیارات 

های فنی زمینة آموزش
حرفه تمام و  در  ای 

 



 

 

 

برنامه  
 ششم

 برنامه چهارم  برنامه پنجم
برنامه  
 سوم 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم 

آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در 
پنجاه   و  دویست  حداکثر  به  نور  پیام  دانشگاه 

 (.  ج -16 ماده ) برسد

)از  تحصیلی  سطوح 
تا  راهنمایی  دورۀ 
مراحل   آخرین 
دانشگاهی(  تحصیالت 

 (.  24تبصره )

 
 
 
 

دانشگاه   کیفی  و  کمی  مؤسسات ارتقاء  و  ها 
و  آموزشی  عدالت  اساس  بر  عالی  آموزش 

انداز با رعایت سایر احکام اولویتهای سند چشم 
 (.  1 - و -16 ماده ) این ماده 

دوره     برگزاری  -اجازۀ 
های های شبانه و دوره 

خاص از سوی وزارتین  
آموزش و  عالی فرهنگ 

بهداشت، و    و  درمان 
آموزش پزشکی و اخذ  

 ( 48تبصره  شهریه )

 

ها و دانشگاه وقت اصالح هرم هیأت علمی تمام  
مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و 

غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای الزم و با 
 (.2 -و -16 ماده ) ساالریتأکید بر شایسته

    
 
 
 
 

 



 
برنامه  
 ششم

 برنامه چهارم  برنامه پنجم
برنامه  
 سوم 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم 

 
تشخیص دانشگاه   به  مورد  حسب  کشور،  های 

و وزارتخانه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  های 
تصویب   با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

وزارتخانه  گسترش  مربوط،  شورای  های 
توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل می

استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل 
خار در  نیز  و  صورت   جکشور  به  کشور 

خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام 
 .(ی -20 ماده ) کنن

    
 
 
 
 
 
 
 

 

مذکور  یهادانشجو در شعب دانشگاه  رشیپذ 
انجام  یدر داخل کشور خارج از آزمون سراسر

دوره  یدانشجو برا رشیخواهد شد. ضوابط پذ
(  4توسط کارگروه موضوع ماده ) یکارشناس
ها مصوب دانشجو در دانشگاه  رشیقانون پذ

 التیتحص یهادوره  یو برا 1386/ 8/ 16
مورد با ها و حسب دانشگاه  شنهادیبا پ یلیتکم

و   قاتیعلوم، تحق یها از وزارتخانه یکی دییتأ
 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ای یفناور

 (.1 تبصره  –  20 ماده )  شودمی نییتع

    
 
 
 
 

 

مورد   یکاردان  یانسان  یرویو برآورد ن  یازسنجین 
حما  ازین و  الزم  مجوز  صدور  منظور   تیو  به 

    
 

 



 

 

 

برنامه  
 ششم

 برنامه چهارم  برنامه پنجم
برنامه  
 سوم 

 ردیف  برنامه اول  برنامه دوم 

دوره   سیتأس آموزش  مراکز  توسعه   ی هاو 
بخش خصوص  یکاردان تعاون  یدر  ا  یو   جاد یو 

  ماده )  تا سال چهارم برنامه   ازیمورد ن  یتهایظرف
 (.  و – 21

 
 
 
 

  

سطوح همانگونه که احکام جدول فوق نشان می دهد ،توسعه کمی آموزش عالی در همه ابعاد آن  اعم از افزایش تعداد دانشجو در تمامی  

و دوره های آموزشی و تمامی رشته های آن در بخش دولتی و غیر دولتی /روزانه ،شبانه / پردیس و ....،در توسعه بی رویه تاسیس دانشگاه 

ها و مراکز آموزش عالی ادامه داشت تا با پدیده روبه رو شدن با صندلی های خالی و سپس ورشکستگی دانشگاه ها و مراکز غیر انتفاعی  

دولتی .....تولید مدرك و تربیت انسانی با کیفیت بسیار کم در برخی از دانشگاه ها  مواجه شدیم ،جزءاهداف برنامه اول توسعه تا و غیر  

برنامه ششم چه به صورت تنفیذ و یا احکام جدید بود. در برنامه ششم توسعه بود که گویا سامان دهی به وضعیت نابسامان و توسعه کمی 

ش عالی نیاز به بررسی داشت و در برنامه ششم سعی شد به جای ادامه سیاست توسعه کمی به مساله کیقیت در لجام گسیخته آموز

تنها می توان با اطمینان باال گفت که توسعه کمی ما بیشترین تمرکز و توجه در بخش تحصیالت تکمیلی و   آموزش عالی پرداخته شود.
 با کمترین توجه و تمرکز در بخش کارادانی به حیات خود ادامه داد . 

 های توسعه با توجه به سیاست همکاری با حوزه در یک نگاه: تنفیذ احکام در برنامه 19جدول شماره 

 ردیف  برنامه  برنامه  برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم شمبرنامه ش



 
 اول دوم 

های علوم انسانی به ویژه در  تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته 

با بهره های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشتهرشته امکانات و  ای  از  گیری 

آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران  های علمیه و تأمین  توانمندیهای حوزه 

 (.  ب -15ماده ) و پسران

     

  های مختلف مندی از ظرفیتهای حوزه در عرصههای علمیه و بهره همکاری با حوزه  

 (.  د -15ماده )

  

 

   

 

 

ای، پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشتهگسترش کرسیهای نظریه 

قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای  توسعه 

 (.هـ -15ماده ) عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

    

 

 

 

آموزشی و پژوهشی  حوزه   برای مراکز  امکاناتی که  از تسهیالت، مزایا و  های علمیه 

 (.  ل -20 ماده د )هستنشود، برخوردار شده یا میتعیین

    

 

 

 

برای نخستین  بار در برنامه پنجم توسعه سیاست هایی در رابطه با همکاری های حوزه علمیه در دو ماده و چند بند ارائه شد .در تدوین  

و ارتقای شاخص های کیفی به ویژه در رشته علوم انسانی ،تامین آموزش های مرتبط با نیاز های دختران و پسران و همچنین بهره مندی  

بندهای ب ،د و ه( برخورداری    15حوزه های علمیه درعرصه های مختلف ،گسترش کرسی های نظریه پردازی )ماده  از ظریفت های  

به نظر می رسد برای احکام مندرج در برنامه بند ل(     20حوزه های علمیه از تمامی تسهیالت ،مزایا و امکانات آموزشی و پژوهشی  )ماده  

این قشر از جامعه  در استفاده از امکانات و تسهیالت ،افزایش همکاری آنها در حوزه های مختلف   پنجم ،هیچ مشکل قانونی در برخورداری  



 

 

 

ارائه داد. توان در برنامه هفتم توسعه  در زمینه   نیست . چنانچه بر حسب ضرورت و مطالعات پیش بایست  نیاز به حکمی باشد می 

   بند ل این احکام گنجانیده شد.   21) بند ب، د و ه ( و ماده  15نجم در دو ماده  همکاری با حوزه های علمیه برای نخستین بار در برنامه پ 

تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص به گونه ایی که گسترش کرسی های آزاد اندیشی که برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه 

به ویژه در رشته در رشته  انسانی  علوم  علوم قرآن و عترت و مهای  بهرهطالعات میان رشتههای  با  توانمندیهای ای  از امکانات و  گیری 

(. ب - 15ماده ) های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسرانحوزه 
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 مدل پیشنهادی برنامه هفتم توسعه 

به ویژگی هایی نیاز دارد، پنج ویژگی مندرج در جدول شماره    نوشتن احکام برنامه 

در ذیل  ضرورت  پرداخت به این ویژگی ها را برای ما نمایان می سازد ،که هر    20

حکمی ابتدا ضرورت دارد که مبتنی بر هدف باشد ،به بیان دیگر اینکه از این حکم 

ایی میرود و سپس با مشخص کردن ابزار خاصی  در پایان برنامه انتظار چه نتیجه  

بتوان امید آن را داشت که تحقق هدف مشخص شده با وسیله ی مذکور  چگونه 

محقق می شود .همچنین برای نوشتن هر حکمی افزون بر هدف و ابزار ،جامعه هدف  

هم باید به دقت و درستی مشخص شود که این حکم قانونی برای چه گروه هدفی  

 ود و بر چه کسانی تاثیر میگذارد .  تدوین می ش

تر آنکه متولیان اجرای حکم هم به صراحت مشخص شوند که کدام نهاد و یا  شایسته 

سازمانی مسئول اجرای حکم است،تا در پایان هر سال از برنامه بتوان عملکرد ساالنه  

دف  برنامه سوم (تحقق و یا عدم تحقق ه  198)پایش ساالنه برنامه های توسعه ،ماده  

.از جمله مواردی که در تدوین هر حکم   را سنجید  ازهدف بودن  یا حتی جلوتر  و 

قانونی باید در نظر داشت این است که احکام در هدف،ابزار ،گروه های هدف و اجرا 

کنندگان حکم در تناقض با هم نباشند . گاهی تعدد متولیان اجرا و تنوع چگونگی  

که از آن حکم انتظار می رود را در محاقی   اجرا و حتی گروه های هدف و نتیجه ایی

از ابهام فرو می برد به گونه ایی که در جهت عکس هم  رفتار خواهند کرد. بنابراین  

نمی توان انتظار داشت که یک برنامه هر چقدر هم خوب تدوین شده باشد در مرحله 

 اجرا و عمل هم با همان برازش نیکویی تدوین پیش برود .  

قبل از ورود به تدوین برنامه با مروری بر عملکرد و     گام نخستدر ضروری است که 

احکام مندرج در برنامه تحت عنوان مطالعات پیش بایست و پشتیبان تدوین برنامه ،  

به منظور تدوین احکام برنامه با در نظر گرفتن  سپس  مطالعه ایی دقیق انجام شود.  

درگام سوم که  گام پایانی است   این پنج ویژگی احکام برنامه هفتم تدوین شود. و

است   برنامه  ساالنه  های  ارزشیابی  آمده  گذشته  های  برنامه  احکام  در  نیز  وبارها 

( به منظور اصالح وبازخورد 1386؛ارزشیابی های تکوینی برنامه )حسینی لرگانی ،  
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مدل   در  که  است  یادآوری  به  گیرد.الزم  قرار  مالحظه  مورد  برنامه  اجرای  درطی 

برای تدوین احکام برنامه توسعه هفتم سه گام  به ترتیب پیشنهاد می  پیشنهادی  

 شود .

 مطالعات پیش بایست )پشتیبان( .1

 تدوین احکام برنامه بخش آموزش عالی با در نظر گرفتن این پنج ویژگی   .2

 ارزشیابی و پایش ساالنه برنامه   .3

 

 
 مدل پیشنهادی تدوین احکام برنامه هفتم توسعه :1شکل شماره 

 
 چگونگی تدوین احکام برنامه : پنج ویژگی20جدول شماره 

 نتایج مورد نظر اهداف 

 سازوکارهای طراحی شده برای دستیابی به هدف  ابزارها

های هدف گروه های که سیاست برا آنها تاثیرگذار استگروه   

 مسئول اقدامات برای اجرای سیاست  مجریان

ها منطق طرح سیاستکننده عناصر متفاوت مرتبط   

 

  

ت مطالعات پیش بایس
(پشتیبان)

تدوین احکام برنامه 
بخش آموزش عالی با 

نج در نظر گرفتن این پ
ویژگی 

ارزشیابی و پایش 
ساالنه برنامه 
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 پنج ویژگی مورد نظر به منظور طرح یک سیاست

زم  صورت گرفتهمطالعات   موارد  هااست یس  یطراح  نهیدر  قبیل  یبا  از   از  استفاده 

،  ی انجام گرفتهخ یتار  یهااست یس  راثی، غلبه بر مگذاریاستیس   های دخیل درابزار

  تیها و ماهاستی س  نیتدو  رامونیو موضوعات پ   استیسدخیل در    یهازهیآم  تیماه

اما آنچه   است.  همواره دست به گریبان بوده  یگذاراستیدر س  "توسعه"و    "یطراح"

که مورد اهمیت است طراحی و تدوین سیاست و سیاستگذاری موفق و اجرای آنها 

برای یک سیاستگذاری موفق وجود دارد که در  یاساس اریمع نیچنداز اینرو،  است. 

بافت و  متناسب با    یطراح  در آنها   که  ی: مواردشوندبندی میطبقهدو دسته کلی  

های موجود و متناسب با  و ظرفیت  ابزارها  بهکه    ی و موارد  است  یاستگذاریس  متن

ها در واقع امکاناتی است که طراحی سیاست مد نظر توجه دارد. این ابزارها و ظرفیت

و   تدوین  و  طراحی  راستای  در  آنها  به  توسل  با  سیاستگذاریدولت  بهره  اجرای  ها 

 (: Howllet, 2005توان برشمرد ) برد. در مجموع پنج ویژگی برای یک سیاست میمی
 

 
های یک سیاست : ویژگی2شکل شماره   

 

ها،  ، رسانهاستمدارانیهستند از جمله س  لیدخ  استیدر چرخه س  یمختلف  گرانیباز

گرها( و  یمند )فعاالن، البعالقه  یها، محققان، گروهگذاریاستیسحوزه    یهاتکنوکرات 

  یمختلف  یهانقش  سیاستگذاری  در هر مرحله از چرخه  گرانی باز  نیاز ا  کیمردم. هر  

ها باید به شکلی باشد  ها و سیاستچارچوب تنظیم و طراحی برنامهکنند.  یم  یرا باز

سیاست

اهداف

گروه های هدف منطق ها

ابزارها

مجریان
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و مناسب بیشترین  باشد.  که  داشته  و جامعه هدف  افراد  برای  را  ممکن  تاثیر  ترین 

ها و در اینجا آموزش عالی  بنابراین، در تنظیم و تعریف سیاستگذاری در تمام حوزه 

 باید به موارد زیر اهتمام ورزید: 

یک  یگذاراستیس ➢ عنوان  به  و  ندیفرا  باید  شود  تنظیم  و  تعریف   این   )های( 

 و منفک نیستند.جدا  داد یرو کی ( ها)ندیفرا

 ( یشواهد علممبتنی بر )  بودن احکام برنامه  انیدانش بن ➢

 یی برنامه  و اجرا ی اسیس ی و مدیریترهبر ➢

مقابل    ی جیتدر  و  یشیافزا  کردیرواتخاذ   ➢   یتکامل  و  (، کالیرادرویکردهای  )در 

 یریادگیبر  یمبتن

 ی ،ملی و منطقه اییمحل ،  ری، فراگی مشارکت تیمالک ➢

 کیباز، شفاف و دموکراترویکردی  ➢

نه  ،  یخطریغ   کردیرو ➢ گام    اما  به  یا  گام  و  طیف  صورت  به  فراگیر  البته  و 

 سیستماتیک 

 باید به لحاظ درونی و بیرونی منسجم باشد.  –خوب  یاستیس میرژیک  ➢

  یهاکشور و موافقتنامهی  مطابق با قانون اساس  دی با  -مناسب    یاستیس  میرژیک   ➢

 . باشد  یالمللنیب

بهبا   ➢ دسترس  موجود    یهات یظرف  توجه  در  جمله    )و  نهادهامهارتهااز   ،  ،

 و پیاده شدن باشد.  ( قابل اجراایهای مالی و بودجه ظرفیتو   هارساخت یز

تعریف شده    ی هازمیمکانباید چارچوب زمانی مشخص داشته باشد و به لحاظ   ➢

 قابل تجدید و اصالح باشد.  

 

 یآموزش عالبخش  برنامه هفتم توسعه   یشنهادی: احکام پ21جدول شماره  

 سیاست ردیف 
حُکم پیشنهادی مربوط به برنامه هفتم توسعه در رابطه با هر  

 سیاست

 المللی شدن بین  1

-شود با توجه به شیوع پاندمی کوویداما انچه به ذهن متبادر می •
جلب و جذب دانشجویان خارجی با توجه به مشکالت تردد آنها    19

های باالی تحصیل در دانشگاه های به لحاظ وجود پاندمی و هزینه
ساخت زیر  به  توجه  همچنین  و  دنیا  دسترسی معتبر  برای  هایی 

رایط بحرانی چون پاندمی و استفاده از  تر در شعادالنه تر و همگانی 
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 سیاست ردیف 
حُکم پیشنهادی مربوط به برنامه هفتم توسعه در رابطه با هر  

 سیاست
های الکترونیکی می  تجربه دانشگاه پیام نور به عنوان هاب آموزش

توان به عنوان احکامی پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه با توجه به  
 های تخصصی اقدام نمود.سایر مطالعات پیش بایست و گزارش

 ارزیابی و نظارت  2

آن   • حفظ  و  کیفیت  به  به  رسیدن  رسیدن  برای  و  نیست  اتفاقی 
کیفیت همواره نیازمند برنامه ریزی های دقیق و عزمی جدی است  
. نظام آموزش عالی از برنامه سوم توسعه زمزمه کیفیت دارد و حتی 
 به دنبال استقرار ان هست و همچنان ناکام در این امر بسیار مهم.

 آیین نامه ارتقا 3

تواند به عنوان حکمی قابل  به نظر می رسد این موضوع همچنان می •
تامل در برنامه هفتم لحاظ شود. با انجام یک مطالعه پیش بایست 

های تحصیلی مختلف  در خصوص آیین نامه ارتقا و با تاکید بر گروه 
های علوم انسانی آیین نامه ارتقاء نیاز به بازنگری به ویژه در رشته

یک متر و یا با یک وسیله سنجش یکسان نباید مسایل   دارد. زیرا با
متفاوت را سنجید . ماهیت ارزیابی فعالیت های پژوهشی در رشته  
های مختلف تحصیلی به ویژه در شرایط تحریمی و آسان نبودن و  

چندان معتبر ،مناسب و منصفانه  ISIیا اکان نداشتن چاپ مقاالت  
 نیست.

4 
بازنگری برنامه  

 های درسی

نظر می رسد در این مورد وزارت علوم باید تکلیف دانشگاه ها را  به  •
با توجه به رویکرد تمرکز و عدم تمرکز مشخص نماید . و با صدور 
احکامی دایمی سرنوشت دانشگاه را  یک بار برای همیشه به خود 

 دانشگاهیان واگذار نماید.

 غیردولتی  5

که   • اقتصادی  با وضعیت  رسد  می  نظر  و  به  ها  دانشگاه  سالهاست 
مراکز آموزش عالی، به لحاظ منابع مالی با آن مواجه بوده و هستند  
است   مالی  منابع  به  بخشی  تنوع  ها  دانشگاه  چالش  بزرگترین  و 
،کارگروه مربوطه با توجه به احکام مندرج در قوانین شش برنامه  

م  توسعه و با توجه به وضعیت پاندمیکی که دانشگاه ها و اساسا نظا
آموزشی ما با آن مواجه است حکمی متناسب که در تناقض با سایر  

 احکام پیشین نباشد را ارائه نماید.

 بودجه تحقیقات  6

برای برنامه هفتم توسعه به نظر می رسد در سالهای پیش رو این  •
فرهنگ می تواند به تنوع بخشی منابع آموزش عالی کمک کند . 

از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند و    هنوز هستند کسانی که 
ترجیح  می دهند که ثروت و سرمایه شان در راه علم هزینه شود .  
بنابراین ارائه احکامی در مورد چگونگی تشویق خیرین بسیار مهم  
و ضروری است . از طرفی تنفیذ و تخصیص بودجه برای تحقیقات 

کز  که منجر به عقد قرارداد و تفاهم نامه هایی با دانشگاه ها و مرا
پژوهشی شود بسیار راهگشا است و پیشنهاد می شود به جای یک  

 درصد افزیش یابد.  
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 سیاست ردیف 
حُکم پیشنهادی مربوط به برنامه هفتم توسعه در رابطه با هر  

 سیاست
یا   • و  ها  دانشگاه  با  پژوهشی  مشترك  های  طرح  داشتن  همچنین 

سازمانهای برتر دنیا هم می تواند آثار ثمر بخشی داشته باشد. به  
گونه ای که هم ارتباطات و همکاری های بین المللی افزایش می  

م اینکه می تواند در این شرایط سخت اقتصادی )البته اگر  باید و ه
مشکل تحریم ها برای انتقال ارز وجود نداشته باشد (می تواند بسیار  
گره گشا و منجر به رهنمون جدید در حوزه علم و دانش و تکنولوژی  

 شود.

 پژوهش و فناوری  7

میشود که  و همه بندهایش این سوال ایجاد    18بانگاهی به ماده   •
چرا نخبگان ما در طی دو برنامه پنجم و ششم برای همیشه جالی 
چگونگی  و  نخبگان  مهاجرت  رسد  می  نظر  به   . اند  کرده  وطن 
پرداختن به این مهم که در صورت تداوم می تواند در سالهای آینده 
ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد کند برای برنامه هفتم توسعه  

 ونگی نگهداشت این نخبگان در کشور پرداخت.ضرورت دارد به چگ

8 
توانمندسازی  

 کارکنان

سازی   • توانمند  منظور  به  افزایی  دانش  توسعه  هفتم  برنامه  در 
دانشگاهیان )هیات علمی ،مدیران دانشگاهی و کارکنان( همچنان  
با توجه به مفهوم پرتکرار و بسیار با اهمیت یادگیری مادالعمر به  

کلیدی هزاره سوم در برنامه هفتم توسعه به آن به  عنوان مفهوم  
مثال   برای  پرداخت.  ویروس  گیری  همه  دوران  بر  تاکید  با  ویژه 
و  آنالین  تدریس  خصوص  در  علمی  هیات  اعضای  دانش  افزایش 
آموزش الکترونیکی  اهمیت زیادی دارد و همینطور دانشجویان و  

دانشگاه می    به مراتب اولی تر اعضای پشیبان که شامل کارمندان
 شود.

9 
درآمد ناخالص   

 ملی

رسد به رغم عدم دستیابی به اهداف این حکم، همچنان به نظر می •
در برنامه توسعه هفتم نیز این حکم تنفیذ داده شود و به نظر میرسه  
که می تواند جز احکام دایمی تلقی شود، هرچند که با مراجعه به  

درصد هم   1حتی به  عملکرد این احکام در طی شش برنامه هرگز  
 نرسیده است !!.

10 
تسهیالت برای 
اعضای هیات 

 علمی

برای برنامه هفتم توسعه به عنوان آخرین برنامه از برنامه بلند مدت  •
ضرورت دارد که برخی از احکام و اقداماتی که تاکنون اجرا    1404

نشده و یا اساسا مطرح نشده در راس اهداف و احکام برنامه هفتم  
مالی   نظام  حمایت  مورد  در  احکامی  تنفیذ   . گیرد  قرار  توسعه 
ارائه   صورت  به  کارمندان   و  استاد/دانشجو  از  اعم  دانشگاهیان 
تسهیالت اعم از وام های کم بهره ، تاسیس بانک دانشگاه ،وام های 
مناسب با بهره کم برای تامین مسکن اتوموبیل و تدوین طرح منزلت  

 مورد مداقه قرار گیرد. اجتماعی اعضای هیات علمی

11 
ساماندهی 

 آموزش عالی 

برای برنامه هفتم توسعه ضروری است تا احکام جدیدی در خصوص   •
موارد زیر تدوین و ارائه شود . همگرایی میان نهادهای سیاستگذار 
آموزش عالی به منظور درك مشترك میان سیاستگذران از عناوین  

حرک برای  سیاستگذاری  ؛  قوانین  در  ی  مصرح  ایده  سمت  به  ت 
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 سیاست ردیف 
حُکم پیشنهادی مربوط به برنامه هفتم توسعه در رابطه با هر  

 سیاست
دانشگاه ایرانی و تبلور ماموریت ها از درون آن؛ تعریف دسترسی به  
اموزش عالی به عنوان شاخص جهانی عدالت اموزشی در نهادهای 
آموزش عالی و در آخر حرکت به سمت تمرکز گرایی در مدیریت 
کالن آموزش عالی و استقالل نهاد دانشگاه را به عنوان احکام جدید  

 اد.ارائه د

 گذاریسیاست 12

در مورد وضعیت سطح دسترس عادالنه با رویکرد عدالت اجتماعی   •
با توجه به وضعیت پاندمیک می توان احکامی را برای استقرار بیش  
توسعه   هفتم  برنامه  در  الکترونیکی   اموزش  حوزه  در  پیش  از 

 پیشنهاد داد.

 پرداخت شهریه  13

مشکل تامین منابع مالی دارند و با توجه به اینکه دانشگاه های ما   •
در صد از کل دانشجویان را در   12حداکثر دانشجویان دولتی ما  

کشور تشکیل می دهد، بنابراین پرداختن به بحث احکام مربوط یه  
هفتم   برنامه  در  ضرورت  یک  عنوان  به  همچنان  شهریه  دریافت 

 مطرح است.

14 
حوزه فنی و   

 ای حرفه

احکام در برنامه هفتم با ضرورت پرداختن به نظر می رسد تنفیذ این   •
به نیاز بازار کار می تواند گره گشای بخش نیروی تکنسینی جامعه  
باشد ،چون این نیاز در تربیت نیروی کاردانی درطی این سالهای  
اهداف کمی  و  داده نشد.  پوشش  تا کنون  برنامه چهارم  از  برنامه 

ا تامین نشده بلکه  مورد نظر در خصوص تامین نیروی کاردان نه تنه
 خیلی از اهداف برنامه عقبتر هستیم.

 گسترش کمی    15
بیشترین   • ما  کمی  توسعه  که  گفت  باال  اطمینان  با  توان  می  تنها 

با کمترین توجه و   و  تمرکز و توجه در بخش تحصیالت تکمیلی 
 تمرکز در بخش کارادانی به حیات خود ادامه داد.
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 منابع 

(. مفاهیم توسعه انسانی و روند شاخص  1383پیری، زکیه )آصف زاده، سعید؛   −
 197-190( :2) 7توسعه انسانی در ایران . طب جنوب. 

(.  1392فرد، حسن؛ خداداد حسینی، حمید. )آذر، عادل؛ غالمرضایی، داود؛ دانایی −
علمی   فصلنامه  توسعه.  پنجم  برنامه  در  عالی  آموزش  کیفیت  چالش  تحلیل 

 .171-139(,  21)6فرهنگ, پژوهشی راهبرد 

(. آسیب شناسی ساختار نظام آموزش 1386اجتهادی، مصطفی؛ داوود، رسول ) −
عالی در اجرای برنامه های پنجساله توسعه بخش آموزش عالی به منظور ارائه 

پاییز   ریزی درسی،  برنامه  در  پژوهش  مناسب،  ،  21،  دوره   1386راهبردهای 
  .24تا صفحه   1، از صفحه 15شماره  

− ( جان  برنامه1988برایسون،  سازمان(.  برای  راهبردی  غیر  ریزی  و  دولتی  های 
 (. تهران: سازمان مدیریت دولتی.1384انتقاعی )ترجمه عباس منوریان: 

− ( مایکل  غالمعلی  1391تودارو،  ترجمه:  سوم،  جهان  در  اقتصادی  توسعه   .)
 فرجادی، نشر کوهسار. 

الحی عمران، ابراهیم؛ گرائی نژاد،  دوزی سرخابی، محمد؛ صثمری، عیسی؛ یمنی −
(. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند »توسعه دانشگاهی«  1393غالمرضا. )
 .100-67(, 4)2ریزی آموزشی, های دولتی ایران. مطالعات برنامهدردانشگاه

− ( مقصود  سیاست1392فراستخواه،  مدل  ایران،  (.نقد  در  عالی  آموزش  گذاری 
 69عی، سال هفدهم، شماره ماهنامه علوم اجتما

(، عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش آموزش  1388حسینی لرگانی ،سیده مریم )  −
تحلیلی برنامه، سال هشتم، شماره   – نامه خبری  عالی، ویژه برنامه چهارم توسعه. هفته 

351  . 

گذشته   تیوضع  یبررس  (.1386)  فرحنازی،  صبوحسیده مریم؛    ،یلرگان  ینیحس −
عملکرد برنامه چهارم    ی ابی( و ارز79-86)  یسال ها  یط   یو موجود آموزش عال 

 ی. آموزش عال یزیرمؤسسه پژوهش و برنامه  ،86بهار  -زمستانتوسعه 
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ی (. پیدایش و سیر تحول سازمان مدیریت، روزنامه1385جنت، محمدصادق ) −
 . 1385آبان  25، تاریخ 1104دنیای اقتصاد، شماره 

های توسعه، اولین همایش  (.  ارزیابی عملکرد برنامه1387پرویز )  خسروشاهی، −
ی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسالمی، چشم  ای دبیرخانهمنطقه 

 . 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

ریزی و ¬(. ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه1391عطار, سعید. ) −
 .  145-125(,  4)42قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن. فصلنامه سیاست,  

(. ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در  1390زاده, فتاح. )شریف  −
توسعة علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی دربارۀ دورۀ کارشناسی رشتة مدیریت 

 پژوهی فرهنگی. جامعه ها و مراکز آموزش عالی کشور.دولتی دانشگاه

(. جهانی شدن و برنامه ریزی توسعه در ایران  1390شیرزادی رضا, سخایی الهام ) −
تابستان  1390-1368) ، شماره     3، دوره   1390(، فصلنامه مطالعات سیاسی، 

 . 198تا صفحه  175؛ از صفحه 12

رضایی − مهدی؛  الوانی،  فتاح؛  زاده،  مختاریانشریف  بهروز؛  پور، منش، 
اجرای سیاست1392ید)مج برنامه(. موانع  تا  های فرهنگی کشور طی  اول  های 

چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 
 . 77-33،صص 13هفتم، شماره اول، پیاپی 

(. برنامه های توسعه در ایران بعد از انقالب اسالمی، فصلنامه 1389رضا)شیرزادی، −
 . 11سیاسـی، شـماره  متخصصی علـو

(. تحلیل 1389روشن، احمدرضا؛ حسینی لرگانی، سیده مریم؛ قائمی، فاطمه ) −
بخش آموزش عالی )پس از انقالب(، فصلنامه پژوهش   های توسعه کشور: دربرنامه

 های آموزشی، سال چهارم، شماره دهم، پاییز.  در نظام
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لم و فناوری در ایران و  (. بررسی وضعیت موجود ع 1391ذاکرصالحی، غالمرضا ) −
های توسعه، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره شانزدهم،  جایگاه آن در برنامه

 . 115شماره  1391زمستان 

یوسف) − حجازی،  محمود؛  حسینی،  مستانه؛  عاملی  1391غنچی،  تحلیل   .)
هیات  مولفه  اعضای  دیدگاه  از  عالی  آموزش  کیفیت  بر  تاثیرگذار  مدیریتی  های 

پرد پژوهشیسعلمی  تهران،  دانشگاه  کشاورزی  آموزش های  و  ترویج  های 
 .  1-18(صص18)،پیاپی 2کشاورزی، سال پنجم، شماره 
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های تخصصی لیست گزارش  

وزارت   .1 در  پزشکی  آموزش  ادغام  یا  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازپیوست  و  گسست 
 بهداشت؟ )حمید جاودانی( 

دانشگاه .2 ساختار  تطبیقی  برای  بررسی  پیشنهادی  جهت  در  ایران  و  دنیا  کشورهای  در  ها 
 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروهسازی دانشگاهکوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3
های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو(  مطالعه تطبیقی دوره .4

 شی(هایی برای ایران )مهتاب پورآتو رهیافت
 ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( جهانی شدن دانشگاه .5
 های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن )زهرا رشیدی( تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه  .6
 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( های الزم برای جذب دانشجوی بینالزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایرانهای جذب دانشجویان بینمات و زیرساختالزا .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9
 دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی( 

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  ای در دانشگاهجدید درسی و رشتههای  شناسایی حوزه .10
 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

کاربردهای    .11 و  نظری  )مبانی  ایران  در  عالی  آموزش  بودجه  استانی  توزیع  بر  تحلیلی 
 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری( 

 ها؛ یادگیری مبتنی برمسأله )راهنمای تدریس( )زهرا رشیدی( دانشگاه های نوین تدریس در  روش  .12

 در پذیرش دانشجو )سمیه فریدونی(  گزینیهای بومیشناسی سیاستآسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

 ایران )زهرا رشیدی( ریزی درسی در آموزش عالی تمرکززدایی از برنامه سیاستتحلیلی بر  .15

برنامهآسیب .16 ایران و ارائه الگویی برای ساختار و  شناسی و تحلیل  های توسعه آموزش عالی 
 فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه )احمدرضا روشن( 

 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهی )سیده مریم حسینی لرگانی( شیوه .17
 مهتاب پورآتشی( -)اصغر زمانی  برخطهای نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه روش .18

تصمیم  ی شناس  بیآس .19 مراکز  مقررات:    گیریتعدد  و  قوانین  پراکندگی  و  عالی  آموزش  در 
مطالعه موردی تداخل وظایف و اختیارات شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت عتف و ارائه  

 )احمدرصا روشن(   راهکارهایی برای برون رفت از آن

ای: ساماندهی آموزش عالی به مثابه  منظور توسعه محلی و منطقهساماندهی آموزش عالی به .20
 )یعقوب انتظاری(   هابنیان در استاناکوسیستم دانش و دانشساخت 

های جهان  ریزی راهبردی دانشگاه: تحلیلی بر منتخبی از اسناد برنامه راهبردی دانشگاهبرنامه  .21
 )مهتاب پورآتشی(   و ایران

 ها )احمدرضا روشن( سازی تأمین مالی دانشگاهمردمی .22
 


