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 جستارگشايي  گشايي، مسئله  منظور به  است“   و گويي ساختاري گفت” پژوهي   آينده  ميز
 آمـوزش   اجتمـاعـي    مختلف  ذينفعان  و  سياستگذاران، دانشگاهيان  براي  دستورگشايي و

انديشي (گروه بحث كانـونـي) در        هم  سازكار  و با  انديشي آينده  رويكرد  با  كه  عالي است
 شده است. داير عالي آموزش ريزي و برنامه پژوهش مؤسسه

 اهداف ميز آينده پژوهي آموزش عالي
 شود كه اهداف زير تحقق يابد: با اين ساختار علمي تالش مي

آموزش عـالـي      كالن  نظام  و دروني  محيطي  و تحوالت  روندها  ترين كليدي  شناخت 
 ايران

آمـوزش    كـالن   نـظـام    روي  پيش  و  جاري  هاي چالش  و  ها مسئله  ترين مهم  شناخت
 ايران عالي

هـاي  محيط  تحوالت  با  ايران  آموزش عالي  كالن  نظام  خالق  سازگاري  نحوه  شناخت 
 و پيچيده آشوبناك

بـا   مواجـهـه    براي  راهبردهايي  ارائه  و  آينده  افق  مطلوب،  وضعيت  فهم  براي  كوشش 
 آموزش عالي ايران كالن نظام هاي چالش و مسائل

عالي آموزش مطلوب آينده خلق و كشف براي اجتماعي ذينفعان به كمك 
از  گيـري  بهره  براي  آينده  عالي  و آموزش  عالي  آموزش  آينده  از  ادراكي  آوردن  فراهم 

 عالي آموزش و كالن مياني خرد، هاي سياستگذاري در آن

  ريزي و تضمين كيفيت در آموزش عالي كرسي يونسكو در مديريت، برنامه
هـاي خـود بـا           ريزي آموزش عالي با توجه به رسالت و مأموريـت  مؤسسه پژوهش و برنامه

ريزي و تـضمين     همكاري كميسيون ملي يونسكو در ايران كرسي يونسكو در مديريت، برنامه
هـاي     ها و فعاليت اندازي كرده است. اين كرسي از طريق برنامه كيفيت در آموزش عالي را راه

سازي بـراي ارتقـاي        ريزي دانشگاهي و زمينه سازي توسعه مديريت و برنامه خود به ظرفيت
سـازي ميـان ذينفعـان           كند. همچنين اين كرسي به شبكه كيفيت آموزش عالي كمك مي

كننـدگان،     آموختگان، استخدام مختلف آموزش عالي از جمله دانشگاهيان، دانشجويان، دانش
 رساند.  هاي علمي و تخصصي ياري مي مديران بازار كار، قانونگذاران و انجمن

 اهداف كرسي يونسكو
ريزي آموزش عالي تحول و توسعه سياستگذاري و برنامه 
تحول و توسعه مديريت دانشگاهي و نهادمند شدن دانشگاه پژوهي 
المللي در آموزش عالي اي و بين ارتقاي سطح تعامالت منطقه 
نهادمند شدن تضمين كيفيت آموزش عالي 

 

 
ها و مؤسـسات       ريزي آموزش عالي آماده است با دانشگاه مؤسسه پژوهش و برنامه
باشد. براي اطالعـات     اي داشته هاي علمي، پژوهشي و مشاوره آموزش عالي همكاري
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 ی 
ش و  ه ژپو ی ؤ وزش عا ی آ  ر

 

 ريزي در آموزش عالي نيم قرن پژوهش و برنامه
 تجربه گذشته، تالش حال، افق آينده

)1397-1347( 
 



 مقدمه 
بـا     1347 ريزي علمي و آموزشي در سـال     مؤسسه تحقيقات و برنامه

هاي علـمـي و      هدف كمك به بهبود و ارتقاي كيفيت و محتواي برنامه
 1360 آموزشي در كليه سطوح آموزشي كار خود را آغاز كرد. از سـال    

 ريـزي آمـوزشـي،        برنامـه به بعد مؤسسه مذكور در قالب چهار مركز 
هاي علمي كشور، خدمات كتابداري و اسناد و مدارك علـمـي    سياست

، شـوراي گسـتـرش        1369 ايران به فعاليت خود ادامه داد. در سـال    
هاي   آموزش عالي وزارت علوم وقت، ايجاد نهادي توانمند را براي مطالعه درباره سياست

توسعه كمي و كيفي آموزش عالي و ارائه پيشنهادهايي در اين خصوص در قانون برنامه 
اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دستور كار خـود    

ريزي آموزش عالي تأسيس شد. ايـن     قرار داد و بر اين اساس، مؤسسه پژوهش و برنامه
ريـزي و       منظور بهبود نظام برنـامـه   عنوان كانون تفكر آموزش عالي كشور به مؤسسه به

 كند.  هاي خود را دنبال مي سياستگذاري در حوزه آموزش عالي فعاليت
 مأموريت

مثابه نهادي علمي و تخصصي با رسـالـت    عالي، به ريزي آموزش مؤسسه پژوهش و برنامه
هاي آكـادمـيـك و         عالي و با پايبندي به اصول و ارزش پژوهي در قلمرو آموزش دانش

هـاي زيـر قـرار           هاي خود را بر كـارويـژه    اي، محور اصلي فعاليت رشته رويكردي ميان
 است: داده
عالي توليد و ارتقاي دانش نظري و كاربردي در قلمرو يادگيري و آموزش 
صورت رسمي و غيررسمي انتقال دانش به ذينفعان به 
اي و ملي عالي در سطح جهاني، منطقه  هاي يادگيري اشاعه دانش در حوزه 
ها و ارزيابي عملكرد اعتبارسنجـي   گيري سياست پژوهي، پشتيباني از تصميم

 انديشي و تضمين كيفيت با رويكرد آينده
 اهداف كالن

 آفرينان و ذينـفـعـان آمـوزش        انتشار و انتقال دانش در ميان نقش : 1هدف
 عالي

 ي و كيفي پژوهش در قلمرو آموزش عالي با تأكيـد بـر     :  2هدفتوسعه كم
 توليد دانش بومي

 هاي پـژوهشـي    سازي براي تبديل يافته ها و ظرفيت افزايش قابليت : 3هدف
 هاي سياستي با رويكرد به آينده به بسته

 ها نوآفريني سازماني در جهت تحقق اهداف و مأموريت: 4هدف 

ريزي آموزش عالي معرفي مؤسسه پژوهش و برنامه  

 وظايف اساسي
ها، تجزيه و تحليل آنها و تهيه  آوري داده ايجاد و مديريت پايگاه اطالعات آموزش عالي، جمع

 هاي آماري گزارش
هاي توسعه آموزش عالي كشور مشاركت در تدوين برنامه 
هـا و       منظور طراحي نظام ها و عملكردهاي بخش آموزش عالي به ها، برنامه ارزيابي سياست

 ارائه راهكارهاي نوين
هاي منـاسـب بـراي       حل ها و راه مشي هاي آموزش عالي و ارائه خط تدوين و پايش شاخص

 ارتقاي سطح كيفي آموزش عالي كشور
هاي  اي در حوزه نظام آموزش عالي و ايجاد ارتباط ميان پژوهش رشته تقويت تحقيقات ميان

 ها اين حوزه با ساير علوم و فناوري
منظور ارتقاي كيفيـت   هاي مناسب به ها و استقرار نظام پژوهش در زمينه طراحي زيرساخت

 دروندادها، فرايندها و بروندادهاي آموزش عالي
ريزي در نظام آموزش  بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه سياستگذاري و  برنامه

 عالي
اي به منظور تحقق اهداف مؤسسه هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اجراي طرح 
هاي پژوهشي مرتبط فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با فعاليت 
ها و مؤسسات پژوهشي داخل و خارج كشور به منظور ارتقـاي   همكاري پژوهشي با دانشگاه

ريزي آموزش عالي كشور  هاي پژوهشي در زمينه نظام سياستگذاري و برنامه كيفيت فعاليت
 با رعايت قوانين و مقررات مربوط

هاي علـمـي و      اي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس نتايج فعاليت ارائه خدمات مشاوره
 پژوهشي انجام شده

اي متناسـب بـا      هاي رايانه افزار و برنامه انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم
 اهداف مؤسسه طبق ضوابط و مقررات مربوط

هاي آموزشـي بـا      هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه برگزاري همايش
 رعايت ضوابط و مقررات مربوط

هاي آموزش عالي انديشي در زمينه موضوعات و نظام مطالعات تطبيقي و آينده 
هاي بخش  پژوهش در زمينه آمايش آموزش عالي، توسعه و مديريت منابع انساني و ظرفيت

 آموزش عالي كشور
ريزي آموزشي و درسي و كاربرد فناوري اطـالعـات در        هاي برنامه پژوهش در زمينه روش

 بخش آموزش عالي كشور
ريـزي   هاي تأمين و مديريت منابع مالي، برنامه پژوهش در زمينه اقتصاد آموزش عالي، روش

 التحصيالن بخش آموزش عالي كشور نيروي انساني و اشتغال فارغ
ريزي و مديريت آموزش عالي در سطوح خرد و كالن پژوهش در زمينه برنامه 

 هاي پژوهشي گروه
هم اكنون اين مؤسسه شش گروه پژوهشي فعال دارد كه حوزه فعاليت هر يك به شرح زير 

 است:
 هاي نيروي انساني گروه اقتصاد آموزش عالي و بررسي

هاي پژوهشي به منظور شناخت نيازهاي كشور به نيـروي انسـانـي       تهيه و اجراي طرح
 كارآزموده و متخصص

هاي تربيت نيروي انساني مورد نياز كشور طراحي و پيشنهاد برنامه 
 

هاي آموزش عالي هاي شناخت منابع مالي بالقوه به منظور تأمين هزينه تهيه طرح 
هاي اتخاذ شده در تـأمـيـن         هاي پژوهشي مربوط به سياست تهيه و اجراي طرح

 هاي آموزش عالي منابع مالي و هزينه
 ريزي آموزش عالي گروه برنامه

هاي بخش آموزش عالي با توجه به نيازهاي علمي، اقتصادي و  تهيه و تنظيم برنامه
 هاي توسعه فناوري كشور و ارزيابي عملكرد برنامه

هاي الزم در زمينه توسعه مراكز آموزش عالي مطالعه و بررسي 
ريزان آموزش عالي هاي آموزشي براي مديران و برنامه نظارت بر برگزاري دوره 

 گروه مطالعات تطبيقي در آموزش عالي
هاي آموزش عالي مطالعه و بررسي در زمينه نوآوري 
هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف هاي نظام بررسي نوآوري 
اي راهبردهاي مختلف آموزش، تعليم و فراگيري در آموزش عالي بررسي مقايسه 
هاي درسي در نظام آموزش عالي ايران با كشورهـاي   اي محتواي برنامه مطالعه مقايسه

 ديگر
هاي گزينش دانشجو و ساير عوامل مؤثـر در امـر        اي درباره شيوه مطالعه مقايسه

 آموزش عالي در ميان كشورهاي مختلف
 هاي آماري و فناوري اطالعات گروه پژوهش

ها و مؤسسات آموزش  گردآوري اطالعات آماري در زمينه عوامل آموزشي دانشگاه
 عالي و تحقيقاتي كشور

هاي علـمـي، آمـوزشـي و          ريزي گيري در برنامه بازيابي و بازكاوي اطالعات براي بهره
 پژوهشي

نويسان گران و برنامه هاي الزم براي كارشناسان، تحليل تهيه و تنظيم دستورالعمل 
سازي نشريات مربوط به آموزش عالي كشور از جـملـه        همكاري در تهيه و آماده

 نشريات آمار آموزش عالي
 گروه مديريت آموزش عالي

هاي مربوط بـه   بررسي نيازهاي نظام آموزش عالي كشور به دانش، نگرش و مهارت
 اداره امور آموزش عالي كشور

ها و مراكز آموزش عالي بررسي مسائل و مشكالت مديريت مالي و اداري دانشگاه 

 گروه پژوهشي نوآوري آموزشي و درسي
 هاي درسي توليد دانش نوآورانه براي اصالحات آموزش و بهسازي برنامه 
هـاي     هاي مختلف تحصيلي به كمك نوآوري هاي درسي دوره ارتقاي كيفي برنامه

 آموزشي
هاي آموزشي در سطوح گوناگون نظري، مديريتي، مـحـتـوايـي و        توسعه نوآوري

 روشي
ريزي درسي ارائه الگوهاي مناسب و جديد براي برنامه 
ريزي درسي هاي علمي در حوزه برنامه تدوين نظريه 

 پژوهي ميز آينده
هاي نـهـاد    هاي پيش روي آن از ضرورت مطالعه آينده آموزش عالي و درك پيچيدگي

ريزي آمـوزش     آموزش عالي كشور است كه در اين خصوص مؤسسه پژوهش و برنامه
گيري آموزش عـالـي اسـت،       عالي به عنوان يك نهاد علمي كه پشتيبان نظام تصميم

 را ايجاد كرده است. “ ميز آينده پژوهي آموزش عالي”


