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ساله٢٠سند چشم انداز 

برخورداري از دانش پيش رفته•
توانايي در توليد علم و فناوري•
در  اتكا به سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي•

توليد ملي
رسيدن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در •

بش سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جن
نرم افزاري و توليد علم

غال رسيدن به اشتو ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه •
كامل

قانون اهداف،  وظايف و تشكيالت وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري 

 و برنامه ريزي سياست گذاري، حوزه در اهداف•
جامعه در علمي فرهنگ سازي

 و اجرايي امور حوزه در وزارت مأموريت هاي•
 و آموزشي برنامه ريزي علمي، نظام سياستگذاري

 منظور به دستگاه هاي ساير با همكاري پژوهشي،
  ملي امنظ عملكرد ارزيابي فناوري، و تحقيقات نيازسنجي

وفناوري تحقيقات علوم،
  دانشگاه ها امور اداره•

نقشه جامع علمي كشور

 و سياستگذاري مراحل در تربيت، و تعليم نظام هماهنگ سازي آن ها، به بخشيدن انسجام و فناوري و علم نهادهاي و ساختارها اصالح•
كالن برنامه ريزي

اسالمي  هايآموزه مبناي بر فناوري و علم مولد و شكوفا مساعد، فضاي ايجاد و جامعه اصلي گفتمان هاي از يكي به آن تبديل و علم به توجه•
اقتصاد در موثرتر نقش ايفاي به نوآوري و فناوري و علم چرخه دادن جهت•
علمي نهادهاي در اسالمي ايراني اگلوي براساس دانش و اخالق بر جامعه مديريت ابتناي و دانش مديريت كردن نهادينه•
پژوهشي و آموزشي نهادهاي شدن اسالمي فرايندهاي در تسريع و علم به اسالمي نگرش كردن نهادينه•
عالي آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربيت و تعليم نظام نوسازي و تحول•
 و نسرزمي آمايش به توجه با كشور اقتضائات و واقعي نيازهاي رفع و مشكالت حل سمت به نوآوري و فناوري پژوهش، آموزش، جهت دهي•

علمي مرجعيت تحقق براي دانش مرزهاي در نوآوري
 فناوري علم، يدتول در توانا و نوآور و خالق و خودباور و كارآفرين و متقي انسان هاي پرورش بر تأكيد با انساني سرمايه توانمندسازي و تربيت•

جامعه نيازهاي و اسالمي ارزش هاي با متناسب نوآوري و
اسالمي معارف بر مبتني هنر و انساني علوم كيفي و كمي ارتقاي و متحول  سازي•
سالمت و پزشكي حوزه در موثرتر نقش ايفاي براي نوآوري و فناوري و علم چرخه به جهت دهي•
مهندسي و فني حوزه در موثرتر نقش آفريني ايفاي براي نوآوري و فناوري و علم چرخه به جهت دهي•
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سند تحول مردمي دولت

 مرانيحك نظام در بين بخشي انسجام تقويت و نهادي شفافيت ايجاد•
  عالي آموزش

دانشگاه ها هدفمند تنوع و خوداتكايي نهادي، هويت تقويت•
 شآموز توسعه اصلي فرايندهاي بين هم پيوندي و هوشمندي ارتقاي•

عالي
 وضعيت از دانشجويان و داوطلبان خصوص به عموم آگاهي افزايش•

رشته ها شغلي
 مالي تأمين و تعريف و مسائل شناسايي كارآمد نظام استقرار•

كشور اولويت هاي و مزيت ها نيازها، براساس دانشگاهي پژوهش هاي
 لمسائ حل براي دولت و دانشگاهي بخش تعامالت نظام مند توسعه•

جامعه
 راخانواده گ هدفمند حمايت هاي تقويت و خانواده گرايي رويكرد توسعه•

دانشگاهي نظام در
 حمايت هاي و فرهنگ وضعيت پايش اطالعاتي سامانه هاي توسعه•

فرهنگي هدفمند
 فناوري و علمي همكاري هاي برنامه محور و هدفمند توسعه و تسهيل•

بين المللي

سند اسالمي شدن دانشگاه ها

 در اسالمي آموز ه هااي و معارف نهادينه سازي و تعميق•
دانشگاه ها

اسالمي انقالب ارزش هاي و آرمان ها تحقق•
اسالمي-انساني علوم بويژه تمدني دانش تولد•
 و  آزادانديشي روحيه تقويت و عقالنيت و خردورزي تعميق•

دانشگاهها در خالقيت
 در اقتصادي و فرهنگي علمي، اقتدار به دانشگاه ها دستيابي•

منطقه و اسالم جهان
دانشگاه و حوزه تعامل گسترش•
 اخالقي و مهارتي علمي، بعد نظامند و مستمر ارتقاي•

دانشگاهيان
اسالمي نوين تمدن سازي در دانشگاه ها حداكثري مشاركت•
تربيت و تعليم فرايند در خانواده نقش ارتقاي و احيا•

بيانيه گام دوم انقالب اسالمي

تمدن سازي و پردازي جامعه و خودسازي مرحله•
عمراني و اقتصادي و حياتي زيرساخت هاي ايجاد و فناوري و علم عرصه در كشور پيشران موتور•
وركش اميدبخش ظرفيت مهم ترين ديني، و ايماني اصل و عميق زيربناي با كارآمد و مستعد انساني نيروي•
علمي پيشرفت هاي به شتاب دهي•
مسئوليت احساس و علمي جهاد•


