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 مقدمه 

 دکتر نسرین نورشاهی 

عرض سالم و ارادت دارم خدمت همه سروران ارجمند، مهمانان گرامی، همکاران خوبم در موسسه، مهمانانی که در بیرون از موسسه دعوت ما را  

پژوهی موسسه ساختار گفتگویی دارد که با همت  هستیم. همانطور که همه عزیزان استحضار دارند میز آیندهپذیرفتند و ما امروز در خدمتشان  

فعالیت    چندینفراستخواه  دکتر   که  است  گفت   می کندسال  فضای  ایجاد یک  واقع  در  آن هم  در  و هدف  افکار  تبادل  فضای  تعامل،  وگویی، 

ها و یا در مواردی موضوعات و مسائلی ها، چالشاست. موضوعات میز از نیازها، اولویتخصوص موضوعات مرتبط با نظام آموزش عالی کشور  

 .  می شودو  در قالب یک فرمت تنظیم  می شودشود انتخاب میبحث گذاشته شدن پیشنهاد  ها برایکه توسط وزارت علوم یا دانشگاه

دسته  در  موضوع  با  مرتبط  ارجمند  مثل بندیمهمانان  هایی 

شوند  یاستگذاران، دانشگاهیان و ذینفعان دعوت میخبرگان، س

مر و  مورد  حسب  بحث و  واقع  در  موضوع  با  انجام تبط  ها 

تحلیلمی با  و  دستهشود  و  خوب  علمبندیهای  و های  ی 

پنل  این  محتوای  روی  بر  استاد  جناب  که  انجام  دقیقی  ها 

تخصصی به شکل    -دهند در نهایت یک گزارش تحلیلی  می

شک به  و  فایلمکتوب  می ل  تنظیم  الکترونیکی  و  های  شود 

مشارکت هم  بهره  برای  که  ذینفعانی  هم  و  پنل  در  کنندگان 

دانشگاهمی از  اعم  حوزهها  برند،  مسئولین  ستادیو  و    های 

ارسال   کشور  عالی  آموزش  با  مرتبط  سیاستگذار  نهادهای 

 شود.  می

می  تقریباً  االن  هستند  مطلع  عزیزان  همه  که  شود  همانطور 

ها و به دلیل شرایط خاص کشور در چند سال گذشته ما که به دلیل فراز و نشیب ت که در آستانه ورود به برنامه هفتم توسعه هستیم؛ هر چند  گف

ی  ها، موانع، مشکالت و حتی در مواردبا برنامه ششم ارتباط برقرار کنیم و در واقع این برنامه خیلی در اجرا به دلیل محدودیت  خیلی نتوانستیم

ما این است که های مختلف از جمله حوزه آموزش عالی با موفقیت روبرو نبوده است. اما به هر حال از وظایف  تنظیم غیرمناسب برنامه در حوزه 

ته باشیم برای ورود به مراحل جدید خودمان را آماده کنیم و بر اساس همین احساس نیاز بر اساس سفارشی که از طرف وزارت علوم  آمادگی داش

دیرینه  سابقه  به  توجه  با  شد  خواسته  موسسه  از  و  شد  ابالغ  موسسه  برنامه به  تنظیم  در  موسسه  که  عالی  ای  آموزش  بخش  توسعه  طی  های 

ز برنامه اول توسعه تا برنامه ششم بر اساس آن سابقه و بر اساس ماهیت ذاتی موسسه و ماهیت تخصصی موسسه این  های گذشته داشته اسال

عاونت آموزشی با تصویب شورای معاونان وزارت علوم به موسسه ابالغ شد که در واقع یک گزارشات مقدماتی را برای ورود به  سفارش از حوزه م

 الی، موسسه در حوزه آموزش عالی فراهم و تهیه کند. ه هفتم توسعه بخش آموزش عبرنام

کاری را انجام دادند ه همکاران خوب بنده در این کارگروه تقسیمدر موسسه کارگروهی شکل گرفت. کارگروه برنامه هفتم، اعضای محترم کارگرو

بر عهده میز آینده و یک بخ از این تقسیم کار در واقع  ی دکتر فراستخواه قرار گرفت و قرار شد که در  پژوهی و تحت مسئولیت جناب آقاش 

شود راجع به آن فکر کرد و  ها می عالی کشور و دانشگاهخصوص آینده دانشگاه و در خصوص فرازهایی که در برنامه هفتم توسعه برای آموزش  

راهم شود و جناب استاد تا االن امروز این  ه پژوهی بستر گفتگوی آن فراجع به آن نظر داد و راجع به آن آماده شد. در واقع در این میز آیند

برنامه هفتم توسعه و آیندهدومین میز آینده به موضوع  برای  پژوهی است که  برنامه هفتم توسعه اختصاص دادهاندیشی  اول   دوره  شد. در میز 

بازدارنده از  برنامه ششخیلی  ما در  موانع و مشکالتی که  از  و خیلی  اهداف کها  و  اهداف کمی  توسط  م در  بودیم  روبرو  با آن  برنامه  این  یفی 
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هایی در تنظیم،  ئه شد. اینکه برنامه ششم چه چالشهای مختلفی اراگذاشته شد و اعضا ورود پیدا کردند. تحلیلاعضای محترم پنل به بحث  

رو شویم. امروز با توجه به تیتری که من روی صفحه میبینم تمرکز روی  مکن است روبه ها داشته و در آینده ما با چه موانعی مگذاریدف اجرا، ه

ای خواهند داشت و بعد ما باز کردن موضوع و مسئله، ارائه است که جناب استاد حتماً برای    1400های آتی دانشگاه در دهه  ها و بازدارنده پیشران

ارائه بحث برای  بودر خدمت همه عزیزان  نهایت تحلیلها خواهیم  این زیادهها و جمع د و در  از  گویی  بندی نظرات انجام خواهد گرفت. بیشتر 

ه تا این لحظه به ما پیوستند. نوزده نفر تا االن نفر عضو  کنم مهمانان ارجمندی ککنم یک بار دیگر از حضور کاربران عزیز سپاسگزاری می نمی

تدری به  که  هستیم  امیدوار  هستند  مجازی  جلسه  بگیرند.  این  قرار  میز  مباحث  جریان  در  و  بپیوندند  ما  به  دیگر  مهمانان  دکتر اکنون  ج  آقای 

 .خودشان طرح بحث می کنندفراستخواه 
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 طرح بحث: دکتر مقصود فراستخواه 

های مختلف آموزش  متخصصین حوزه  ؛ها و آقایان و اعضای محترم پنل تخصصی  کنم خدمت خانممتعال سالم عرض می  خدای  و یاد  با نام

به عنوان یک دانش  این یک فرصت یادگیری  عالی و اجتماعی. برای بنده  بودآموز  را ریاست محترم موسسه    خواهد  . از تمام  دادندتوضیحات 

گیری را خواهیم برد. ضمن تشکر از همکارانم آقای مهندس شوقی و آقای خواهد پذیرفت نهایت بهره  ض بنده صورتهایی که بعد از عرایبحث 

  سببدهند امروز خیلی از مهمانان به  به من می  این عزیزان    اطالعاتی که  . البته  فاتح عزیز مسئوالن فنی و مسئوالن میز که تالش کردند  

ر سطح ملی دچار اختالل است؛ به عنوان کوچکترین عضو این پنل یک خالصه از پنل قبلی  ترنت دی اینسنگینو      متأسفانه معمولمشکالت  

 خواهم ارائه دهم. رامی

ها و به ویژه برنامه  های ملی در حوزه دانشگاهبخش بزرگی از پنل بیست و نهم یعنی پنل قبلی حاوی تاکیداتی بود که اعضای پنل به بازدارنده 

هایی داشتند که احساس  داشتند یعنی به طور کلی احساس من این بود که بیشتر اعضای پنل استرس داشتند، یعنی تنش   1400هفتم در دهه  

توانیم به آینده خوب عبور کنیم آورد، ما نمیکنیم. آینده به ما هجوم می بخلق نمی توانیم  رویم و آینده را  کنند که ما خوب به سراغ آینده نمیمی

 ها را تاکید کردند. این درک من از پنل قبلی بود.  های ملی دیدند، یعنی بیشتر نقش بازدارندهآن را هم در بازدارندهلت و در نتیجه ع

نتایج رسیدیمدر پنل   این  برنامه غلتان نداریم،    به  که ما 

ای در سطح ملی وجود دارد، اسناد ملی  اسناد منجمد شده 

می تلمبار  سیاست دائماً  متون  شود،  و  بها  های  رنامه و 

می زیادی   منجمد نوشته  ساختاری  لحاظ  به  ولی  شود 

هستند و در یک محیط خشک با یک ساختار غیرمنعطف  

ریزی برنامه کار ما »توانند جوابگو باشند. گفته شد که نمی

برنامه  است  «ریزیبرای  برنامه  .شده  باصطالح    ما شش 

 « یزیرریزی برای برنامه برنامه »بیشتر  که داشتیم توسعه 

مثالً شده است  افتاده  فاصله  اجرا  و  برنامه  بین  یعنی  اند؛ 

نه   به  پایه  علوم  دانشجویان  تعداد  که  بود  شده  تعریفی 

پنج و نه دهم درصد است. مجلس  ولی هنوز  درصد برسد  

برنامه ششم که یک درصد  در  را مثال زدند.    64کنند، ناظری وجود ندارد. بند ب ماده  ولی مجریان کار خودشان را می  می کندقانون تصویب  

جمعیت دانشجویان دکتری و  برای  ها برای پژوهش در نظر گرفته شده بود که گفته شد به درستی اجرا نشد و محقق نشده است.  بودجه دستگاه 

آن چیزی که   ؛وده یا نهت بها اصالً چقدر درسگذارینظر از اینکه این هدف که باز هم این اتفاق نیفتاده است. صرف   اهدافی تعیین شده بودارشد 

 هستیم.   «ریزیریزی برای برنامه برنامه» و نوعا گرفتار  هستمهم است این است که بین برنامه و اجرا فاصله 

ولی  مقننه دانشگاه است    فوه  ،که ساختار تقسیم کار ملی ما مشکل دارد مثالً هیئت امنا طبق تعریف  استهای ملی این  دیگر از این بازدارنده 

کاری که در واقع برای    ،تواند مصوبات هیئت امنا را ابطال کند و بعد توضیح داده شد که دیوان عدالت یا دیوان محاسباتالت اداری می وان عددی

د  جام می دهند که طبق قانون برنامه چهارم ما مستثنا شده است واصوال بای دانشگاه انبرای    و خوب است متأسفانه  انجام دهند    بایدقوه مجریه  

شود و انواع و  ها مخدوش می جا و حکم انفصال و انواع و اقسام چیزهای دیگر که استقالل دانشگاهبی   ومداخالت    . در نتیجه نظارتچنین باشد

و    درصد شاغلین کل دولت در آموزش   50که  بازدارندۀ دیگر این کنند.  پیدا میصورت نادرستی به دانشگاه ورود  اقسام نهادهای مختلف نظارتی به  

اما    پرورش حضور دارند بزرگی برای دانشگاه هاست  بیرونی  این بخش یک کاربر  از    و  بزرگی  یک دانشگاه فرهنگیان تعریف شده که بخش 
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هایی مثل دانشگاه  دانش آموختگان  از سوی دیگر  ؛دهدهایش را به خود اختصاص میکیفیت الزم در کادرش و برنامهها را بدون  دانشگاهظرفیت  

  بیکار می مانند.  ی معتبر هاعالمه و دیگر دانشگاه  دانشگاه

حلقه مفقود است یا حلقه معیوب. در  به سوی آینده، حلقه مفقود یا معیوب ارزیابی است. ارزیابی ما یا    برسر راه  یک مشکل بازدارنده ملی دیگر

درصد بیشتر از    20چون سیستم ارزیابی نداریم حتی گاهی تا    ولییعنی ما قوانینی داریم    ،شوددرصد ظرفیت قانونی ما اجرا نمی   30تا    20نتیجه  

دهنده کارآمدی به سوی آینده های جهتنداریم. هسته  1کورپلَن ناکارآمدی اسناد باالدستی است ما ساختار    ، بعدی    شود. بازدارندهقانون اجرا نمی

 نداریم.  

ها و اهدافی را برای  شرط آن را نداریم. برنامه ش گذاریم ولی پیخود میهایی را برای  ما شرط « می نامم.  شرط بدون شرطمشکل بعدی را من»

های پنهان در کشور یک سلسله هدف  ، یعنیهای پنهان  دف های آن را نداریم. همینطور هکنیم ولی الزامات و پیش بایسته خودمان تعریف می

شده را نشان    معموالً هدفهای نوشته   .شودساز می عالی خیلی مشکل   های نانوشته برای آموزش وجود دارد که در اسناد نوشته نشده و این هدف 

مهم دیگر برای خلق آینده این است    مانعگیرد.  رار نمی ای هستند مورد توجه قهای بازدارنده ای که نوعا هم هدف های نانوشته دهند و هدف می

در      تواتری  .  کافی ومؤثر واقعی برخوردار نیستندت و جایگاه  یارات و موقعیندارند از اختسیستماتیک و نهادمند در قضایا    ها مشارکت  دانشگاه  که  

 کنند. ها را محدود میمعنایی دانشگاهبیهای امنا اختیارات الزم را ندارند و قید و بندهای گذشته بود که هیئت پنل

دانشگاه نباید خودش را فقط  ی درونی ! ن بیرونی وچه حتاست، چه ذی نفعایابی ذینفعان آموزش عالی قدرت مشکل دیگر بر سر راه آینده فقدان

ها به طور  در دانشگاه  ی ذی نفعان به گوش مدیریت های دانشگاهی نمی رسد ، صداهاصدانگهداری بکند بدون ارزش افزوده برای خالیق.  

در همان    ندارد  ایسر و صدا کند که فایدهو  جان به لبش برسد  این که دانشجو    .شوند مثالً صدای دانشجویانمنظم و سیستماتیک شنیده نمی

بتواند به شکل سیستماتیک و نهادمند   باید    هر ذینفع آموزش عالی در داخل و بیرون   ابتدا باید از صدای مؤثر سازنده  او استفاده کرد وهمینطور

 ریزی کمک کند. صدای خود را برساند و به برنامه 

توانند برای  پیمودن به آینده و خلق آینده ایران سهمی مؤثر داشته  می  اش مخدوش است چگونه  انشگاه مرجعیت علمید  از سوی دیگر وقتی 

حقیقتا دانشگاه ها گرفتار همان دیوانساالری هستند که در همه جا می بینیم ومدیریت همکارانه و    .مانع دیگر استمقررات و بروکراسی    باشند.

 ها کم هست. رهبری تسهیل گر و  فرایندهای روان ساز در آن

چه کنیم. به جای اینکه تنوع خالق و تکثر توسعه زا  ورقابتهای کیفیت ساز داشته باشیم از تمرکز رنج    «جنگل آموزش عالیبا این »  وانگهی ما 

فیت ما  می بریم گرفتار هرج ومرج نیز هستیم. هرساحتمانی به نام مؤسسه آموزش عالی هرچه دلش می خواهد می کند و دانشگاه های با کی

انواع دیوانساالری ها ومداخالت رسمی وغیر رسمی هستند.برای کوچک ترین   به پیچ وخم های   سازی ها یکساندانشگاه  امور هنوز وابسته 

زا شود. هر چیزی از این دو هزار و چند صد واحد که به عنوان دانشگاه یا موسسه آموزش عالی بدون نظمی از درون به شکل پویا و درون می

نیاز هست که درونزا  باشد ونه از باال   آموزش عالی    براینظم نوینی  تا دریابیم که  الزم داریم    یتفکر نوین  جا می زند.  د را به عنوان دانشگاه  خو

فلسفه    ما نیاز به یک  ومکانیکی وبورکراتیک وایدئولوژیک. از دل جامعه علمی ما ومعیارهای جهانی دانشگاهی  وهنجارها واستانداردها برخیزد.

 یهاه یاتحاددانشگاه های با کیفیت باید جلو بیفتند و  با  داریم که بتواند از پایین این نظم در آموزش عالی شکل بگیرد.    وزش عالیروشن آم

بیردانشگا به نام آموزش عالی هرکار بی کیفیت   نتواند  بدهند هرکس  ایران سامان  به کار دانشگاهی وتراز دانشگاه در  از هی وبا لیگ ها  ون 

! نیز بر سردرخود  استانداردهای جهانی و خط معیارهای کیفیت   مورد انتظار جامعه علمی  بکند وتابلوی مؤسسه آموزش عالی وحتی دانشگاه  

 ی کرد.بتواند کار کشور یمناطق آموزش عالداری راه بیندازد. شاید با اختیارات نهادی و منطقه ای  آنها وبا کنسریومهای توانمند  بزند وبنگاه
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دانشگاه هایی به زیستبوم نیز لطمه می  است، حتی احیانا  فساد آشکار و نهفته علمی  نتیجه این وضع یک مشکل عمدۀ دیگر می شود که همان  

اختیاراتی ندارند از سوی    در سطح ملیهای باکیفیت  دانشگاه    پس متأسفانه از یکسو  یک نمونه است  های دانشگاهی  فاضالب آزمایشگاه  زنند

جه همان حکومت ساالری ناکارامد  هستند این نتی  های زیرزمینی و مسائل دیگر آب   سازیآلوده    فساد علمی یا   ر  یگر دانشگاه هایی نیز گرفتاد

نگاه شرکتی و بنگاهی به دانشگاه به    و خصوصا  هستند  ملی  های  بازدارنده  از دیگر   غلبه تفکر خطی و کاهنده    ، علمی    2فرمالیسم همینطور  .  است

آموزش عالی ما نیز سایه انداز  که  به رسم اقتصاد نئوکالسیک ونولیبرال شده است ، آن هم در شکل نیم بندی بر  آفرین  دانشگاه معرفت  جای

 شده است. چطور می شود که سیستم متمرکز آموزش عالی از یکسو دولت ساالر و از سوی دیگر لیبرالی است. این هم از عجایب روزگارماست.  

د دارد که ما را به  در سطح جهان وجو  3هایی. پیشرانشدهای جهانی  بر پیشران بود که    ت و نهم حاوی تاکیدهایی  از پنل بیسبخش دیگری  

  مثل های جهانی را نداریم. امور نوپدیدی  این پیشران همراهی خالق وسازگاری انتقادی خودآگاهانه با    کنند و ما آمادگی  سمت آینده پرتاب می 

بین چین و آمریکا، هوش مصنوعی، اتومبیل بدون سرنشین، هواپیماهای   ، رویایی هایانقالب صنعتی چهارم  ،   4هواوی  ألۀمس،  جنگ تکنولوژی  

در حالی   برندبه پیش میاینها به هر حال امور نوپدیدی هستند که ما را به سمت آینده  مقاالتی که روبوتها می نویسند، بدون خلبان، رباتی شدن.

 نداریم.  در پیمودن این راه را فی ما آمادگی کاکه 

ها  مثالً در آمریکا دانشگاه  ،کندمی  مقاومت  هایی که علیه سیاست ترامپی شدهگیرد مثالً دانشگاهقی جدیدی که در دنیا شکل می های حقوقدرت

ها را  این پدیدهمؤثرند و باید  آینده    ودر شکل دادن  های دنیای امروزی هستنداینها پدیده  ،کنندبه عنوان یک قدرت حقوقی جدید کارهایی می

 5متخصص   خبره و یا  ،   نیستروشنفکر کافی    مثال بحث می شود که   به میان آمده استتنوعات جدیدی بنا به درک این دانش آموز ،   بشناسیم.  

نیست. علم هم ایدئولوژی    حال علمبه هر    هرچه هست،کنیم. ایدئولوژی  بین روشنفکر و خبره و بین ایدئولوژی و علم خلط می.  هم باید بیاید  

را با جهان پیوند نمی  ، ایران  های رانتی و اختصاصی خودمان کار می کنیم    زمین  برای  و  آسمان   وبه کام مکتب ، به نام  توسعه به نام    .  نیست

 شده است ولی ما بازپس مانده ایم در دنیا افقهای تازه ای برای شان گشودهها چیزهایی هستند که این را پیوند نمی دهیم نظر و عمل داهیم ،

ناپدید دیگر    از آینده،  امور  به  زود ساختاردنیای معطوف  و خیلی  فراکنشی هستند  است. خیلی  دنیا در حال شکل گرفتن  های منعطفی که در 

توانند منعطف  ا خیلی نمیسرعت انتقال و عمل بهنگام دارند در حالی که ساختارهای ما )لش( هستند و ساختارهای م  خالق، خیلی چابک، خیلی

از سطح یک    19کووید    )بیماری(  به حدی رسیده است که مخصوصاً با این  6های جدید فاوامحیط ،باشند مراکز فکر در دنیا خیلی پیشرفته است  

امر روتین به یک سطح  اجتناب ناپذیر روزمره رسیدهبه  عبور کرده و    7انتخاب  سواد اطالعاتی و    هایی مثل مدیریت دیجیتال ومثال  ،ضرورت 

ور خود  ای مثل پذیرش دانشجوی خارجی در کشو نهایتاً پدیده  یوعلم جهان  یدر آموزش عال   دیجد  ۀسابق  یتنوعات ب .   های دیگرای و چیزرسانه 

 ا را گویا نداریم.ما آمادگی همراهی خالق بازاندیشانه با این هتواند در کشور خودش دانشجوی ما باشد. گویند هر کس می مثالً در کانادا می

های سبک و چاالک  که در زندگی جهانی به سوی آینده ایجاد می شود. دنیا به سمت برنامه دهنده تغییرات خیلی آشکاری است ها نشاناین مثال

بکنیم. آموزش عالی دنی نویسی کالسیک می خواهیم کار  نویسی وسند  برنامه  با عادتهای  اقتضایی پیش می رود وما همچنان  ا می خواهد   و 

. با این ساختارهای سنگین وزن متصلب ها، منعطف شدن ها، کوچک شدن ساختارای شدن، سفارشی شدن برنامه چند رشته  خیلی سبکبال باشد، 

 پرپیچ وخم ناکارامد ما چگونه می خواهیم به سوی آینده ره بپوییم.  

 
2 Formalism 
3 drive enforces 
4 Huawei  
5 expert 

ارتباطات  یفناور 6 و  اختصار،  اطالعات  عبارت Information and communications technology)فاوا   به  برگ  یکل  ی(  فناور  یرندهیدر    شرفته یپ  یهایتمام 
ا   یارتباط   هایسامانه  در  هاداده  انتقال  و  ارتباطنحوه   به شبکه    وتریکامپ  نیچند  ، ی راتمخابشبکه    کی  تواندیسامانه م  نیاست.  با هم و متصل  و   نترنتیا   ، مخابراتیمرتبط 
 باشد.  ومابقی امور نوپدید  شبکه های اجتماعی و نسل های پیشرو اینترنت، بلگ چین  وهوش مصنوعی نیهمچن

7 Routine  
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قضیه   جامعه  در  و  رابطهدانشگاه  فکر کالسیک،  برخالف  که  دیگر  نشگدا  نیز  جامعه  و  واه  ویکطرفه  که    خطی  نیست  وآموزشخطی  از   علم 

تنها با ساختارهای سیال تعاملی هست    ودراو نهادهای متنوع رقیب وحریف وجود دارد    دانشگاه به سمت جامعه برود. خود جامعه هم حرفی دارد 

   که دانشگاه می تواند نقش اصیل خود را بازی بکند. 

توجه بکنیم ؛ آب و هوا    سیاره وجود دارد  در اینشرایط زیست بومی بغرنجی که برای عبور به آینده  اید به  انهای جهانی بدر خصوص پیشر  نهایتاً  

و خاک در این سیاره چه می شود، آیا نسل های بعدی خواهند توانست در زمینی که ما تحویل شان می دهیم زندگی بکنند دربارۀ ما چگونه  

 دنیای سیاسی چند قطبی آنهم در    عام می کنیم، دانشگاه ها چه حرفی برای گفت وگو با آیندگان دارند؟  آینده را قتل  د کرد آیا ما  قضاوت خواهن

شده ای که به سوی تعریف نظم نوینی در سطوح فراقاره ای می رود وما در این الک محدودی که برای خود درست کرده ایم  در کجای این  

 ه خواهیم کرد ودانشگاه ها چه پاسخی به وجدانهای بیدار این سرزمین وجهان  دارند  اهیم گرفت و چگیری قرار خو دنیای در حال شکل

 نتیجه بحث بنده:

ها بتوانیم تا حدی  ها و بازدارندهتامل در این پیشرانهای خودمان را شناسایی کنیم وبا  عیت بتوانیم عدم قط  ما بایداز طریق این تحلیل های خبره  

اول باید تکلیف عدم    ؛آمیز به آینده داشته باشیمکر سناریویی. برای اینکه تفکر سناریوی داشته باشیم و عبور موفقیت مت تف به س  رکت کنیمح

این عدم قطعیتهای اصلیقطعیت بین  آیا  مان را مشخص کنیم که در  آنها بسیار مرکزی هستند و اهمیت دارند مثالً  از  دوتایی  ها کدام یک 

 8لوکال  »یا    ،است  «واقعیت  /آرمان    »است یا    «برنامه  /وضع تصادفی    » است یا    «خالقیت   /بروکراسی»است یا    «تیارخا  /تمرکز  »ما    اصلی

از طریق بحث امروز شما که دعوت  اینها    انتظار می رود  .  «برج عاج  /جامعه  »، یا  است  «دنیای مجازی  /روال فیزیکی  »یا    ت،اس «    9گلوبال /

 .مشخص شودکرده ایم 

 

 
8 Local 
9 Global 
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 درضا روشن احم دکتر

می سپاسگزاری  ابتدا  جلسه.  این  در  محترم  حضار  خدمت  دارم  احترام  و  درود  عزیز،  دوستان  خدمت  سالم  دکتر عرض  آقای  زحمات  از  کنم 

این  در ابتدای عرایضم  عزیز بابت برگزاری منظم و فعال این جلسات که انشااهلل ثمرات مثبتی هم خواهد داشت.    مرادی   فراستخواه و جناب فاتح

  های به مصائب ها و پاسخ حلآیا راه  پاسخ اینکه بله مشخص است.  ؟کشور ما مشخص نیستو مشکالت  آیا مسائل  می کنم که    سئوال را مطرح

در نظام تصمیم گیری در کشور عدم قطعیت  یک  خواهم به  من در واقع می   سخ اینکه بله مشخص است.پا  ؟  مشخص نیستو مشکالت کشور  

شناختیم و متخصصان عزیز کشور ما  های گذشته همیشه مسائلی را مییعنی فرض کنید ما طی سال  هاست.حلی به راه برسم و آن بی توجه 

دهپاسخ پرورش  و  آموزش  برای  کنید  فرض  داشتند.  سال    هاهایی 

گوییم آموزش ابتدایی نباید مبتنی بر محفوظات باشد  است که ما می 

راه کنیحلو  فرض  یا  شد.  ارائه  هم  یا هایی  انتقادی  تفکر  د 

با وجود   اینکه مسئله است و  با وجود  اینها  پژوهشگری در کودکان. 

یا فرض کنید   ؟نیم ولی چرا اجرا نشده استداشان را میحلاینکه راه 

دانشگا گفته برای  مثالً  ایمها  یا    ه  مغزها  فرار  دانشگاه،  استقالل  که 

دست این  از  س مواردی  از  هایش  حل  راه  که  است  مسائلی  وی  ، 

رائه شده، ولی توان و یا اراده ای  متخصصان امر به صورت عملیاتی ا

از سوی مدیران و مسئوالن برای حل مسائل و اجرای پیشنهادهای  

تاکید کنم می    عملی صاحبنظران وجود نداشته است. را  این  خواهم 

می افراد  از  بعضی  یعنی  کنیم  فکر  مسئله  این  به  که  که  گویند 

های  ی نیست یا نتایج خوبی ندارد اینها حرف های ما کاربردپژوهش

اهنما دارد ولی  های عملی و خطوط رحلشود برای ما راه ها تقریباً و اغلب تحقیقاتی که در کشور انجام می پژوهش  بسیاری ازبی ربطی است.  

کنند ه به مسئله و حل مسئله توجه نمی دید ک  در اینباید  شود. به نظر من مشکل اصلی کلیت نظام کشور و آموزش عالی را  آنها به کار برده نمی 

باید کاری را هم بایستی در عدم پاسخگویی دانست. یعنی ما  . یک علت این وضعیت  شناسیمدر حالیکه ما هم مسئله و هم حل مسئله را می 

در پایان دوره مدیریت    که  بخواهد  ظارتیدستگاه های نکه مسئوالن را به پاسخگویی وادار کند و از    )مثالً از طریق قانونگذاری در مجلس(  کنیم

ابد و این  انتشار ی  در نزد افکار عمومیارزیابی عملکرد انجام شود و آن گزارش  یا  هر مدیر و مسئول در همه بخش های کشور، یک بیالن کار  

بودجه عموم با  و  داده  انجام  مفیدی  اقدامات  نشان دهد که فالن مدیر در دوره مسئولیت خود چه  این  ارزیابی  است.  اختیارش چه کرده  ی در 

باال می برد. را  این   راهکار، احتمال پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئوالن  با  این است که واقعا ما در کشورمان    بنابراین صحبت اصلی من 

راه خودشان را، ، و مردم و ملت همروند  مشکل مواجه هستیم که جدایی مدیران از بدنه و از جامعه مدنی و از مردم وجود دارد. آنها راه خود را می 

ه  باعث می شود کناشی از  عدم پاسخگویی مسئوالن  روند. این عدم قطعیت  دانشجویان راه خودشان و مدیران آموزش عالی راه خودشان را می 

اصالح چه  و  افتاد  خواهد  آینده  در  اتفاقی  چه  ندانیم  کارهاییما  و  را   ات  دیگری  نکات  بگیرد.  صورت  که  است  در    قرار  انشاهلل  و  دارم  هم 

 از اینکه دوستان دیگر صحبت کردند خدمتتان عرض خواهم کرد. های بعدی پسفرصت

 مجذوبی علیرضا  دکتر

های زیادی ببریم. کنم انشاهلل که بتوانیم بهرهکنم از اینکه این جلسه را تشکیل دادید تشکر می می خدمت همکاران و حضار محترم سالم عرض  

ان  گیری در کشور برای آموزش عالی است. یعنی ما االن خودمتوانیم از آن نام ببریم تعدد مراکز تصمیمعدم قطعیتی که می یکی از موانع و  

ایی کنیم و به یکسری نتایج و چارچوب فکری برسیم اینکه ما امکان اجرای آن را داشته باشیم  هها کنیم و تحلیلبشینیم و یکسری صحبت

انه  ها مثل آیین نامه ارتقا را داریم که باید در آنجا تصویب شود و متاسفنامه ست. ما شورای انقالب فرهنگی و حتی آیینتقریباً از نظر من صفر ا 
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مان کسانی را داریم که از دیوان محاسبات ما در دانشگاه  ؛دهدکند و حکم دانشیاری و استادی میمی  دیوان محاسبات که استاد ما را دانشیار

قوانینی که  اند یا مثالً بحث خود مجلس،  شان را از دیوان محاسبات گرفته و همچنین کسانی را داریم که حکم استادیاند  فتهحکم دانشیاری گر

دانم که آموزش عالی ها موانع وسدهای خیلی بزرگی هستند که در برابر آموزش عالی هستند و بعید می . اینهست  گذارد و شورای نگهبانمی

 گیری کند و این چیزی است که نشان داده شده است.  واند تصمیمخودش به تنهایی بت

به    ، نقل و مناظره« و اینپردازیهای نظریهدبیرخانه هیئت حمایت از کرسی »ای ایجاد شده به نام  ای را دریافت کردم که دبیرخانه اخیراً من نامه 

ابالغ شده است. رئیس دانشگاهدانشگاه این من می  در مقام دبیر آن هستند.  پژوهشی  و معاون  در مقام رئیس  هاها  خواهم عرض کنم که در 

در حقیقت در جاهای  خیلی چیزهای جالبی هم هست اما حتی این را هم 

خواهیم حرفی بزنیم کنند. یعنی همین که ما میدیگر دارند مدیریت می 

برنامه  و  یا طرح  با مشکل  انتقاداتی کنیم  این هم در حقیقت  بدهیم  ای 

در  میمواجه   قطعیت  عدم  حقیقت  در  ما  مشکالت  از  یکی  شود. 

های های خود آموزش عالی است. این به شدت با انتخاب دولتمدیریت

آید و وزیری را  مختلف متغیر است. مثالً فرض کنید رئیس جمهوری می 

می  قبلیانتخاب  با  متضاد  کامال  فکری  چارچوب  با  اصال  که  اش کند 

هزار بورسیه که مشکالت زیادی داشتند یا کند با سه  بحثی را درست می 

نمی که من  وزیران  از همین  یکی  بیاورم  حتی  اسم  شما    وخواهم  همه 

بیند که بعداً آدم می ،هزار نیروهای خودمان را داخل دانشگاه کردیم« 20اید و فحوای کالمش این بود که »ما به کوری چشم شما  شنیدهاحتماالً

وانعی است که بر سر راه آینده آموزش عالی قرار دارد و من فکر  ها و ماند. به هر حال این عدم قطعیتدانشگاه شده کیفیت واردچقدر نیروهای بی 

من چشمنمی متاسفانه  نزدیک  آینده  در  و  کرد  حل  را  اینها  سادگی  به  بشود  که  نمی کنم  آن  برای  خوبی  خیلی  خیلی  انداز  حقیقت  در  و  بینم 

 ممنون و متشکر.بدبین هستم. خیلی نیستم و یک خورده  10بینخوش

 لقمانی  قاسم برید دکتر

داً  بسم اهلل الرحمن الرحیم بنده از دانشگاه یزد خدمتتان هستم. عرض به حضور شریفتان که یک پیشنهاد داشتم اگر در ادامه نکاتی بود من بع

های قبلی و یابی برنامه هایی که آمد عارضهب آن کاربرگمن این است که االن به صورت پراکنده مخصوصاً در قالعرض خواهم کرد. پیشنهاد  

به طور خاص برنامه ششم مد نظر بود، خواهش من این است که به جای اینکه این  

های قبلی  گرفت و بر روی برنامهپراکنده انجام شود کاش یک تیم منسجم شکل می

منظرهای   م از  کار  مختلف  مسائل  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوقی،  کرد. من یمختلف 

سری نکات را  مان از ظن خود یککدامکنم این خیلی جای کار دارد ما هر  فکر می

گوییم و حتماً هم مهم و ارزشمند است ولی وقتی که ما ندانیم که کارهای قبلی می

خواستیم حاصل نشده و چرا گوییم نتایجی که  اگر االن خودمان معترض هستیم و می

 صورت مسئله شفافی نداریم.   این اتفاقات نیفتاده عمالً

دیدم می کاشان  دانشگاه  دوستان  از  من  خوبی  کار  ارائه  یک  قبل  جلسه  در  خواستم 

ی مختلفی را به  هاکنم باز هم جای کار بیشتری دارد که تیمی را تشکیل دهیم یا حتی فرض بفرمایید ترکیباحساس می   .کنم ولی فرصت نشد

ریزی آموزشی از حوزه های ، یک نفر برنامهدهیم. یک نفر حقوقدان، یک نفر در حوزه علوم اجتماعیعنوان یک کارگروه جنب این پنل شکل ب
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ک بخش آن آن که راجع به آموزش در آن صحبت شده ی  12های قبلی را بند به بند جلو بروند. اگر اشتباه نکنم در بند  مختلفی باشند و برنامه 

کند. مثالً صحبتی  ها پیدا میران ارجاعاتی به دانشگاهعالی و در یک سری از بندهای دیگ  پرورش است و یک بخش دیگران آموزش آموزش و  

خواهند این بررسی را انجام  بررسی شود و کسانی که می ها شکل بدهد. اینها باید از نظر عملی  کند پل ارتباطی با دانشگاهشود یا سعی می می

ا ای باشند به خاطر اینکه بدانند در عمل در آن راستا چه اتفاقاتی در کشور افتاده است. مد با تجربه دهند باید خیلی دید جامعی داشته باشند و افرا

ندانیم اگشنویم و احساس مییک جمله می  ،وقتی  اتفاقات کنیم که خیلی خوب است ولی  بدانیم در عمل چه کارهایی شده و چرا یکسری  ر 

هایمان کمک کننده است. چون احساس من این است که  کنم خیلی به این بحث احساس می   ،استتوانسته اتفاق بیفتد و نیفتاده  مثبتی که می

های مختلف در آن ه تشکیل شود این ترکیبکنم یک کارگرویک مقدار کار تخصصی الزم دارد و شاید در حوصله این پنل نباشد پیشنهاد می

ما حا و  بروند  برنامه ششم جلو  با  بند حداقل  به  بند  و  برنامه هفتم  باشد  برای  بتوانیم  و  اساس آن صحبت کنیم  بر  و  باشیم  داشته  را  آن  صل 

 ها یک مقدار موثرتر خواهد بود. خیلی متشکرم از شما. کنم اینگونه بحث پیشنهاد دهیم. احساس می

 ر علی آهون منش دکت

 :نمودم عرضه را زیر مطالب شد گذاشته اینجانب  اختیار در که ای  دقیقه 10 فرصت  یک دربا سالم و عرض ادب، 

 دفتر در(  جلسه یک هفته هر) جلسه 17  در اینجانب  .نمود مطرح را پیشنهادهایی  غیرانتفاعی هایدانشگاه اتحادیهتوسعه » ششم برنامه برای »

 پیشنهادهای یرتصوکرد ) شرکت پرورش و آموزش وزیر فانیان دکتر آقای دفتر  در(  جلسه یک هفته هر)  جلسه  17 و نیاسر شریعتی دکتر آقای

ماست  ضمیمه ششم برنامه  از  هیچکدام نهایی تدوین در تاسفانه(. 

 .بود نیامده قانون در پیشنهادها

 نمی کار به و نیستم بلد را طمطراق پر جمالت و کلمات با بازی من

ساده اتحادیه پیشنهادهای .گیرم  به و  کلمات ترین صریح  ترین،در 

از سالهای تمام در کنید بررسی شما .میگردد بیان قاطع صورت  بعد 

 سالیانه، های بودجه قانون در ظاهر صورت به چه اگر انقالب، پیروزی

 هادانشگاه بودجه ثابت، قیمت با داشته ولی  افزایش دانشگاهها بودجه

در   وضعیت این .است بوده چشمگیر و مداوم کاهش حال در قطعاً

 پیشنهاد.  لذا  شد  دخواه تر تلخ و  تر  دردناک مراتب به آینده سالهای

 جمهوری  دولت به کمک جهت در انتفاعی غیر هایدانشگاه و خصوصی بخش به عالی آموزش وظایف از  بزرگی بخش واگذاری اینجانب،

 .است ایران اسالمی

 از  دولت  ف رط از  الزم حمایتهای به  مشروط  فراوان، چابکی  و ) شش به  یک نسبت  به ( دولتی  بخش  به  نسبت بیشتر  بهرهوری با خصوصی بخش 

 متن در صریح صورت به پیشنهاد دو درج هفتم برنامه برای اینجانب لذا(  است اینچنین  دنیا تمام در که چنان)هم  آیدمی بر وظایفی چنین عهده

 دادم.   ارائه جداگانه ماده یک صورت  به و قانون

 :اول پیشنهاد

ودانشگاه شبانه یواحدها تدریجی تعطیل  جهت در هفتم برنامه طول در است  مکلف دولت  و حرفهای فنی  های دانشگاه ادغام  نیز ها 

 .نماید اقدام یکدیگر در کاربردی علمی دانشگاههای

 :دوم پیشنهاد
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 تدوین  زمان  در دولت،  هفتم  برنامه در امیدوارم .  نماید اقدام  نورپیام دانشگاههای تدریجی  تعطیلی  به  نسبت برنامه،  طول در است  مکلف دولت

 جهت توسعه در جدی اقدامات عالی، آموزش در خصوصی بخش برای فعالیت واقعی های آوردن زمینه فراهم و" منابع بازتوزیع "در برنامه

  .آورد فراهم را کشور در خصوصی بخش فعالیتهای

 چارچوب در ی رو  بهره و  دانش  بر  مبتنی   رقابتی رشد  و  تقویت  منظور به و  دولت های  هزینه  کاهش و گری تصدی کاهش  ضرورت به  باتوجه

 :ششم ساله پنج برنامه  پایان در که نماید ریزیبرنامه  ایگونه  به  است  مکلف دولت ایرانی، و اسالمی فرهنگ و مقاومتی اقتصاد

 .یابد افزایش تحصیلی مقاطع همه در کشور دانشجویان مجموع درصد 30 به غیرانتفاعی مؤسسات و ها دانشگاه دانشجویان مجموع (1

 پذیرفته خارجی دانشجویان که آورد  فراهم گونهای به را مذکور مؤسسات و دانشگاها در خارجی دانشجویان بذج بسترهای دولت (2

 .برسد خارجی دانشجویان مجموع درصد 30 تا ها، مؤسسه  و دانشگاهها این در شده

 توسعه و  ها  دانشگاه کالبدی  فضاهای  ساخت و خرید  برای صرفا    )حمایتی(تکلیفی تبصرههای محل از کمبهره تسهیالت و وام اعطای (3

 .شود دیده دولت سالیانه های بودجه در ها کارگاه و ها آزمایشگاه

 دانشگاههای مانند را غیرانتفاعی   غیردولتی عالی آموزش مؤسسههای  و دانشگاهها گاز و  برق آب،  انشعاب تعرفه است مکلف دولت (4

 و آموزشی ساختمانهای پروانه  اخذ زمان  در شهرداری عوارض پرداخت  از را  آنان  و  گرفته نظر  در مساجد، و علمیه هایحوزه و دولتی

 .نماید معاف آزمایشگاهی، تجهیزات برای گمرکی عوارض نیز و نوسازی عوارض پرداخت از همچنین

 هشگادان که نماید عمل ای  گونه  به برنامه اول سال در است مکلف دولت عالی، آموزش مازاد های ظرفیت  تدریجی کاهش منظور به (5

 عالی آموزش مؤسسات تجمیع  یا  ادغام برای  تشویقی  های  سیاست   و بازگشته  خویش  اولیه  اساسنامه به  کاربردی علمی و پیامنور

 .نمایند لحاظ را غیرانتفاعی  غیردولتی

از کشور«(    برنامه پنجم ) موضوع »ظرفیت مازاد« و »تاسیس شعب در شهرها و مناطق آزاد یا خارج  20بندهای »ی« و »ح« از ماده   (6

 ذف شود.  که در برنامه ششم نیز تمدیده گردیده است ح

 نورشاهی  نسرین دکتر

کنم که از آنجایی که مسئولیت بخش جناب آقای دکتر لقمانی ضمن سپاسگزاری از پیشنهاد بسیار ارزشمندتان جهت اطالع جنابعالی عرض می

حال حاضر در موسسه شکل  عهده موسسه گذاشته شده است یک کارگروه االن در   آموزش در برنامه هفتم و مطالعات پشتیبان یا مقدماتی آن بر

جلسه  چند  حاال  تا  گروه  کار  این  دارند.  عهده  به  را  کارگروه  این  سرپرستی  هم  منیعی  دکتر  آقای  جناب  موسسه  محترم  معاون  است.  گرفته 

با اعضای خود موسسه داشتند را در موسسه  بچند نفر از اعضای مح  قرار شده که در واقع  و   مقدماتی  به تحلیل  این کارگروه  رنامه ششم،  ترم 

شود برای برنامه هفتم پیشنهاد کرد؛ اینها را دارند در قالب گزارش  ها و نقدها در جریان تهیه برنامه ششم، فرازهایی که میمشکالت و چالش

 کنند. تخصصی تنظیم می

ها که از ظرفیت و پتانسیل دانشگاهکند و در آن کارگروه هم تاکید شده  ارگروه ما میپیشنهاد خوب جنابعالی این کمک را به اعضای محترم ک

شود گفت در این جلسه  هم برای تهیه و تنظیم این گزارشات استفاده شود. پیشنهاد خوب جنابعالی چون اعضای محترم کارگروه هم تقریباً می

عی، خانم دکتر قارون، آقای دکتر  تر فراستخواه، آقای دکتر انتظاری، آقای دکتر منی حضور دارند. خانم دکتر حسینی، آقای دکتر روشن، جناب دک 

ی در این جلسه هم حضور دارند. بنابراین این پیشنهاد خوب جنابعالی یک یادآوری هست که به اعضای محترم کارگروه که این ظرفیت و ئمرجا

اده کرد. من از آقای دکتر منیعی شود استفها به خوبی میهای دانشگاها و پتانسیلهاین پتانسیل وجود دارد و برای تهیه آن گزارشات از ظرفیت 

کنم که همین جا از این ظرفیت و این پتانسیل به یک نحوی این موضوع مدیریت شود. جناب دکتر لقمانی فرمودند یک کارگروه خواهش می 
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ا خود دانشگاهیان به  های برنامه ششم بهای مختلف احکام و فعالیتمنظر های مختلف حقوقی، آموزشی، جامعه شناختی از  که در ابعاد و بحث 

بینیم.  ها انجام شده و ما میکنم االن این ظرفیت در موسسه وجود دارد. این اعالم آمادگی هم از سمت دانشگاهبحث گذاشته شود و فکر می 

ها را هم  مادگی دانشگاه کنیم و اعالم آها تنظیم شده را داریم دریافت می هایی که توسط دانشگاه شود گفت که ما هر روز این کاربرگتقریباً می 

 شود از این فرصت حداکثر بهره را برد.  داریم و می

کنم این پیشنهاد خوب را مطرح کردند. من فقط خواستم اطالع دهم که این ظرفیت االن  به هر حال از جناب آقای دکتر لقمانی سپاسگزاری می 

اق بیفتد. آقای دکتر منیعی هم که دبیری این کار گروه را به عهده دارند االن  تواند در این راستا اتفافزایی میرفته و این همدر موسسه شکل گ

پژوهی در جلسه حضور دارند و خودشان هم اگر الزم بدانند توضیحاتی را در مورد این موضوع خواهند داد. فقط عرض من این است که میز آینده

ب عالوه  ظرفیت  هم  یک  واقع  در  کارگروه  آن  یعنی    مازادر  دانشگاهاست.  با  ارتباط  در  و  است  خودش  جای  کارگروه  نظرات  آن  دریافت  و  ها 

ها، اساتید و خبرگان دانشگاهی که ها داشته باشیم، حضور کارشناسان دانشگاهتوانیم از دانشگاههایی که میها گزارشات تخصصی، تحلیلدانشگاه

افتد پژوهی و این بحث شفاهی و گفتگویی هم در قالب این میز اتفاق می وانند فعال باشند یک بخش است خود میز آیندهته میکارگرودر آن  

گیرد استفاده تواند در کنار آن قرار بگیرد و از فضایی که در این جلسات شکل می عالوه بر آن است. یعنی این هم به عنوان یک ظرفیت می 

هایی است که ما از یک چنین  جنابعالی در این جلسه و این پیشنهاد بسیار خوبی را که مطرح کردید یکی از بهره حضور    شود. به عنوان مثال

شود و  ها انجام می های آن کارگروه که توسط همکاران من و با همراهی دانشگاهتواند یک ارزش افزوده بر فعالیتبریم و میساختار گفتگویی می 

شود  هایی است که میپژوهی هم یکی از ظرفیتها استفاده کنیم. فقط خواستم تاکید کنم که میز آیندهاز همه ظرفیتکنیم برای این ما سعی می

 ها استفاده کرد.از زمان و از فضای آن برای تکمیل آن فعالیت

 منیعی رضا  دکتر

زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر فراستخواه و جناب آقای من هم عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همکاران و میهمانان ارجمند و از  

گذاشته مهم  برنامه  این  در  مشارکت  برای  را  خود  وقت  که  عزیز  همکاران  همه  و  گرامی  دکتر فاتح  خانم  که  همانطور  سپاسگزارم.  بسیار  اند 

اشاره کردند در موسسه کار با تخصصنورشاهی هم  برنامه های مختلف شکل گرفته و همکارانی کگروهی  را داشتند و در  ه تجربه  های قبلی 

های های قبلی مشارکت داشتند که برخی از آنها در قالب گزارشتدوین برنامه 

های قبلی و مطالعه تطبیقی آنها شود و مروری بر آن برنامه تخصصی دنبال می

این زحمت را می  .های مختلف استاز جنبه نتیجه آن دوستان  انشااهلل  کشند 

 زیزان ارسال خواهد شد.  هم برای ع

ها است  از یک منظر دیگر که خانم دکتر نورشاهی هم اشاره کردند بحث پنل

این  فراستخواه  دکتر  آقای  خوب  مدیریت  با  صاحبنظران  و  متخصصین  که 

می دنبال  بازخورد برنامه  که  گزارش شود  این  از  خوبی  خیلی  دریافت های  ها 

این برنامه روی آن تاکید داریم درگیر ایم. یکی از موارد مهمی که ما در  کرده

افتاد  های قبلی این مهم کمتر اتفاق می شاید در برنامه  . ها استکردن دانشگاه

دانشگاه که  داریم  تمایل  خیلی  بدنه  ولی  خود  باشند  برنامه  این  درگیر  ها 

پنل دانشگاه قطعاً  و  و...  کارفرمایان  دانشجویان،  این ها،  در  را هم  خوبی  های 

واهیم داشت که به نوعی ذینفعان آموزش عالی هم درگیر این برنامه باشند و فقط مختص اینکه خود وزارت علوم برنامه بچینند و چنین  زمینه خ

انجام دهند نباشد را  به باال هم دنبال شود و دانشگاه  ، کاری  از پایین  برنامه  از برنامه بلکه  باشند. حتی یکی  های ها هم مشارکت فعالی داشته 

شود مختص این برنامه  ی که ما داریم یا هنوز قطعی نشده احتماالً شاید یک همایش بسته به شرایط موجود و کارهایی که دارد دنبال میدیگر

های جدی راجع به این برنامه شود که این را هم در دست برنامه داریم و  های جدی و صحبت ار کنیم و آنجا یک مشارکت جدی و پنلزبرگ
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نفع  نیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم و همه عزیزانی هم که دغدغه حوزه آموزش عالی را دارند و به نوعی در آموزش عالی ذیانشاءاهلل بتوا

 هستند بتوانند حداقل در آن همایش نظرات خود را مطرح کنند و از آنها استفاده شود.  

ها فرستاده شدند. بازخوردهای خیلی خوبی داشتیم یک نمونه از  و به دانشگاههایی هم تهیه شده که آقای دکتر لقمانی هم اشاره کردند  البته فرم

ها خیلی فعال با این موضوع برخورد کردند از جمله دانشگاه فردوسی مشهد که با این موضوع خیلی فعال برخورد کرد و  آن برخی از دانشگاه 

ها دور هم نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه راجع به همان فرم   56های آن  ریزی کردند. مثالً یکی از پنلهای مختلفی را برنامهپنل

های مختلف  های مختلف درگیر آن کردند دورهها و گروهنفر از دانشجویان خود را در رشته 23نشستند و چند جلسه راجع به آن صحبت کردند یا 

شوند و به  ها هم دارند وارد این فضا میکنم دانشگاهخواستند. احساس می   تحصیلی را دور هم جمع کردند و نظر آنها را در مورد این موضوع

دانشگاه آن  مدیریت  میابتکار  برنامه ها  آن  پنل توانند  ما هم  کنند.  منعکس  را  نظراتشان  و  کنند  دنبال  را  کردهها  ایجاد  را  قالب  هایی  در  و  ایم 

 د و انشاءاهلل این برنامه بتواند برای حوزه آموزش عالی مفید و موثر باشد. خیلی ممنون. شود اثرگذارتر باششرایطی که وجود دارد ببینیم چگونه می

 

 مقدمحسینی محمد دکتر 

می  عرض  حسینیسالم  گرامی.  سروران  همه  خدمت  از  کنم  هستم  مقدم 

خواستم عرض کنم می موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چیزی که من  

خوشبخت مفروض  تا  چند  که  است  جلسه  این  این  و  گذشته  جلسه  در  انه 

 : ع به آن اجماع نظر وجود داردشود که راجاحساس می

 یکی اینکه داشتن برنامه برای ما بهتر از نداشتن برنامه است.   •

بهتر است که صورتبندی شود  ای که تدوین میدوم اینکه برنامه  •

 شود. 

 

م که چقدر شکاف چند سال بیشتر به آن سند فاصله نداریم ولی حداقل فهمیدی دیدیم سند چشم انداز که تدوین شد شاید  اینکه مثالً ما  کما  

باشد که ما خودمان وضعیتیعنی داشتن یک سند و یک معیار می،  داریم این  بر  ناظر  پایش کنیمتواند  و  با دیگران رصد  مقایسه  را در    ،مان 

که به زعم بنده  هایی ش کنیم و اقداماتی انجام شود. مهمترین عدم قطعیتها تالکه وجود دارد را شناسایی کنیم و برای توفق برنامه هایی شکاف 

در  تواند برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک محمل قانونی برای رویارویی با آنها از حاال در آن تدبیر کرد این است که ما در فضای ملی و  می

الملل و تاثیرپذیری کشورمان نقش و جایگاه خودمان در نظام بینتوانیم نسبت به ی قرار دهیم. ما نم بررسیالمللی باید موضوع را مورد  بین فضای

ملی ما    المللی بر اختیارتفاوت باشیم. چه بسا حتی در جاهایی تاثیر این تصمیمات بینالملل بیها یا فرایندهای نظام بین از تصمیمات یا برنامه 

ها در سطوح  مدیر دپارتمان و سایر بخش است و شما باید به تبع آن اختیار رئیس دانشگاه، اختیار  یعنی بر اختیار حاکمیت ملی ما کامال تاثیرگذار  

م. آیا ما به سمت  الملل با چه سناریوهایی مواجه هستیتوانید به آن تعمیم دهید. پس یکی اینکه ما در عرصه نظام بینتحلیل آموزش عالی را می

های متفاوتی برای  کننده وضعیتمه تعیینهیم رفت یا به سمت ادامه وضع موجود خواهیم رفت. اینها هتعامل خواهیم رفت یا به سمت تقابل خوا

پیش  است.  ما  عالی  تحلیلبینی آموزش  توسط  که  برآوردهایی  و  کهها  اندیشکده  های  ماننددر   ,American Enterprise)  های 

brooking, Rand)  اندیشکده از  بین های مطرح در عرصه مطالو خیلی  نظام  آراعات  است که  این  است  بینالملل شده  نظام  به  یش  الملل 

کند بحرین و دیگر کشورها می  وشود. تالشی که امارات  رود. دست کم در منطقه خودمان این آرایش دیده میسمت تقابل با ایران پیش می 

هایی هست که ظاهراً آرایش  ک سری سیگنالهمه اینها ی  توسط امارات   35اف    جنگنده  ط با اسرائیل، از آن طرف خرید برای عادی سازی رواب

  ، آسا باشد یا ممکن است طوالنی باشدتواند این جنگ مدرن و سریع و برق رود و احتمال وقوع جنگ که میمنطقه ما به سمت آرایش جنگی می 
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گیرد. پس خواهش  و فناوری تحت تاثیر قرار می   در چنین سناریویی خیلی از محاسبات کشور ما از جمله علم  به هرحال این یک سناریو است که

الملل است. این وضعیت آیا تقابل های ما وضعیت ایران در نظام بینالملل یکی از مهمترین عدم قطعیتکه در عرصه فضای بین  من این است

همه  Tکنم  12پردازی خواهم مفهومکه من میکند. اما در فضای ملی وضعیتی را  ما روی تقابل و تعامل سیر می   11است یا تعامل. یعنی دایکاتومی 

کاراکتر اصلی را نتوانسته نداشته یا استقالل نداشته، دانشگاه دو  ها را سر دانشگاه بشکنم. یعنی بگویم دانشگاه به هر دلیلی یا اختیار  کاسه کوزه

نه کند  پاسخگویی   13پذیری مسئولیت  محقق  رفاه  .  14و  برابر  در  جامعه،  برابر  در  درمردمیعنی  نه    قبال  ،  بیکاری  برابر سطح  در  مردم،  برابری 

باشد از نظر من این جای بررسی دارد. پس دو   پاسخگوباشد و چرا نتوانسته    پذیرمسئولیتحاال اینکه چرا نتوانسته  پذیری.پاسخگویی داشته و نه مسئولیت

بین  و یکی هم درتا عدم قطعیت یکی عرض کردم در فضای  تقابل  یا  تعامل  به نظر من    الملل،  دانشگاه  پاسخگویی  و عدم  ملی بحث پاسخگویی  فضای 

 موضوعات قابل بحثی است.

 دکتر علیرضا خوراکیان 

کنم خدمت دوستان و بزرگواران حاضر در جلسه. همانطور که جناب آقای دکتر هم فرمودند الرحیم من هم سالم عرض می بسم اهلل الرحمن  

پژوهی را  اش که خواهیم داشت یک رویکرد جدیدی را پیگیری کرد و بحث آیندهه استراتژیک آیندهدانشگاه فردوسی جهت تدوین دومین برنام

انداز دانشگاه را تعیین کردیم و رسالت را برای آن مشخص کردیم و اهداف آن را تعیین  اب که ما بعد از اینکه چشمهم در این فرآیند دید از این ب

 . گیردهایی ممکن است پیش روی دانشگاه قرار را بنویسیم بدانیم که چه آینده هاخواهیم برنامهکردیم و حاال که می

غیر واقعی باشد و هم از باب اینکه خیلی روی زمین و با دید بدبینانه حرکت نکنیم. به خاطر    از باب اینکه نه خیلی آرمان خواهانه باشیم که

یعنی ما دانشگاه فردوسی را به عنوان یک سازمان در   ،انشگاه فردوسی استهای ممکنی که پیش روی دهمین ما تالش کردیم که این آینده

ه را برای آن متصور شویم. از این باب اقدام به برگزاری جلساتی در این بحث شد. یک  های پیش روی دانشگاخواستیم آیندهنظر گرفتیم که می

جانبی هم بود که از نظر من اگر اهمیت آن خیلی فراتر از اهمیت اصلی    نکته را عرض کنم عالوه بر اینکه این هدف اصلی ما بود اما چند هدف

پژوهشی با اساتید دانشگاه و کارکنان دانشگاه به صورت  انه بود. یعنی ما یک پنل آیندهنگرنباشد کمتر هم نیست و آن هم ایجاد این تفکر آینده

 
11 Dichotomy  
12 conceptualize 
13 Responsibility  
14 Accountability  
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نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه در   56بعد از ظهر    6صبح تا    8بود از ساعت    اینکه همزمان با هم اولین بار برگزار کردیم که یک پنل یک روزه

های ممکن دانشگاه پرداختند که با استقبال ریاست محترم دانشگاه مواجه شد و ایشان و معاونان  و همزمان به بررسی آیندهآن شرکت کردند  

 ایشان هم در جلسه حضور داشتند. 

ای دور هم آوردیم و پنل را در جلسههای دانشجویی آنها را هم  د بودند از طریق این نهادمنی که در این حوزه عالقهعالوه بر این با دانشجوهای

هایی که ما برای آنها هم انجام دادیم. نتایج آن هم در حال انجام است اگر الزم باشد خدمت دوستان اعالم خواهد شد. اما در آن جلسات و پنل

ما    ؛ه دانشگاه فردوسی را مدنظرمان بودکنم ما آیند هایی که امکان دارد بر آینده دانشگاه که من تاکید میی از پیشرانبرگزار کردیم یک سر

کردیم ولی در آن مسیر دانشگاه فردوسی به عنوان جزئی از آموزش عالی هم مد نظر  خیلی به آینده آموزش عالی به عنوان یک اصل تاکید نمی 

در مختلفی  عوامل  پنل   بود.  گروه این  و  شد  بررسی  که  ها  شدند  تشکیل  مختلفی  های 

ها و لیل محتوایی که از عواملی که دوستان فرموده بودند و پنلنهایتاً بر اساس آن تح

تواند بر  عامل اساسی به عنوان عواملی که می   30که صورت گرفته بود تقریبا  ی  مطالعات

 شد.  روی آینده دانشگاه فردوسی اثر بگذارد استخراج 

از عوامل را خدمت شما می تیتروار بعضی  به صورت  به عنوان مثال یمن  از گویم.  کی 

رسید که یکی از آن عواملی که عوامل بحث تعامالت باز سیاسی کشور بود. به نظر می 

های سیاسی کشور  تواند روی آینده دانشگاه اثر بگذارد این تعامالتی که بین قسمتمی

توانیم این را گسترش دهیم و چه مقدار دچار  ایر کشورها ما میوجود دارد که چقدر با س

رسد  ا توجه به اینکه همانطور که همکار عزیزمان فرمودند به نظر می محدودیت هستیم. ب

ها در این حوزه ما در آینده خواهیم داشت و یکی از عواملی که با  که یکسری محدودیت

رها است. عامل تواند عامل اثرگذار و یا عوامل پیشران باشد تعامالت باز سیاسی کشور باسایرکشوالمللی شدن دانشگاه میتوجه به آن هدف بین

بود بحث یکپارچگی نظام   بود و جزو عوامل اصلی هم  بود. عامل دیگری که خیلی مهم  اقتصادی جامعه  دیگری که استخراج شد بحث رفاه 

تی کشور دچار چند پارچگی هستیم و این باعث شده که ما تصمیماتی بعضا متفاوت و  رسد که ما در نظام حاکمیحاکمیتی کشور بود. به نظر می

کنید ما  گیر هستند فقط به عنوان مثال در حوزه خود دانشگاه که مالحظه می مان داشته باشیم. نهادهای مختلفی تصمیممتضاد با هم در نظام

گذاشت  گیرند. یک عامل دیگر که روی آینده دانشگاه فردوسی اثر می تفاوت می نهادهای مختلف حاکمیتی داریم که بعضاً تصمیماتی متعدد و م

انسجام بحث   این  متاسفانه  بود که  این  بینی  است که پیش  یا کاهش  افزایش  میزان در حال  انسجام چه  این  بود که  انسجام فرهنگی جامعه 

این عوامل اثر گذار را  چون  و ثبات مدیریتی از این بابت انتخاب شد فرهنگی در جامعه ما رو به کاهش است. بحث ثبات مدیریتی در دانشگاه بود

ها اکثراً واملی در نظر گرفتیم که خارج از کنترل دانشگاه به عنوان یک سازمان باشد است که ثبات مدیریتی هم از باب اینکه دانشگاهما بیشتر ع

گیرد و باز بر اساس انتخاباتی که ما در الً تغییراتی در مدیریت صورت میدولتی هستند مخصوصاً دانشگاه فردوسی و از طرف وزارت علوم معمو

 جمهوری داریم یکی از این عواملی که خارج از کنترل دانشگاه است معموالً همین بحث ثبات مدیریتی است.   ریاست

نگ از  بیشتر  که  آینده  به  امید  شد.  انتخاب  دیگر  عامل  عنوان یک  به  دانشگاه  عملکردی  بحث  استقالل  در  بودند  سازمان  درون  که  افرادی  اه 

گرایی در وزارت )عتف( در مقابل کمیت  ستخراج شد بحث اقبال حاکمیت به دانشگاه بود بحث کیفیت دانشجو و حتی اساتید. عامل دیگری که ا

می  که  عواملی  از  یکی  می گرایی.  که  بود  ارز  بهای  بحث  بگذارد  اثر  دانشگاه  آینده  ختواند روی  در  تامین  تواند  در  ما مخصوصاً  عوامل  از  یلی 

بین ارتباطات  تاثیر مهمی  تجهیزات و  این شبکه سازی میبگذارد و بحث شبکه سازی دانشگاهالمللی  بود که چه مقداری  به  های کشور  تواند 

هایی بود که از  وان عوامل نعامل به عن  30سمت یک شبکه ارتباطی بزرگ و قوی برود یا در همین حد به صورت جزایر مستقل باقی بماند. این  

هایی در حال اقدام هست و در دست های دیگر و بحث سناریونگاریاستخراج کرد که حاال بر اساس این یکسری فعالیتها دانشگاه  این پنل

 مطالعه است که انشااهلل آنها هم بعداً خدمت دوستان خواهد رسید. 
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 فریدونیسمیه دکتر 

شنوم. من چند مسئله به  خدمت شما هستم و نظرات ارزشمندتان را می در    ان بزرگوار. خیلی خوشحالم کهعرض سالم دارم خدمت همه عزیز

ها که  ذهنم رسیده بود که فکر کردم مطرح کنم و شاید بتوانم از نظرات دوستان استفاده کنم که خودم چیز بهتری یاد بگیرم. درباره این پدیده

بینم. یک جنس  مواجه شود، من دو جنس پدیده در این فضا می   ن یا بازدارنده آموزش عالی با آنصحبت شد که ممکن است به عنوان پیشرا

هایی که فارغ از اینکه این آموزش عالی در کدام بافت واقع شده؛ در آمریکا است در ایران است یا در اروپا. در هر جایی که هست آموزش پدیده

می  مواجه  ماجرا  این  با  ،  عالی  مثالً  با  شود.  عالی  آموزش  که  اقتصادی  اشتغال مسائل  بحث  است  مواجه  و  آن  کیفیت  بحث  دانشجو،  پذیری 

هایی که ناظر به برنامه درسی است و همه اینها چیزهایی است که آموزش عالی نه فقط در ایران بلکه در جهان بحث ،  المللی و جهانی شدنبین

گیرند. راهبردهایی که در یک  برای آن در پیش می  هایی است که کشورهای مختلفاهبردکند ربا آن مواجه است. آن چیزی که تفاوت ایجاد می

تواند آن مسئله را به یک چالش یا به یک بحران تبدیل شود. این یک  دارد و در کشور دیگری می کشور آن مسئله را در اندازه مسئله نگه می 

شود و آن تاریخی است که آموزش  اقع می بافتی است که آموزش عالی در آن وجنس مسئله بود یک جنس دیگر مسائلی است که وابسته به آن  

مجموعه  تاریخ  این  است.  کرده  سپری  بافت  یک  در  فعل عالی  از  برای  ای  را  ها 

سیاست  دارد.  عالی  گرفته،  آموزش  پیش  در  که  رویکردهایی  داشته،  که  هایی 

اینکنش در  که  تاثرهایی  و  تاثیر  داشته،  جامعه  با  که  انواع    هایی  و  داشته  فضا 

کنم آن چیزی که ناظر بر  در این حوزه رخ داده است. در نتیجه فکر می اتفاقاتی که  

تری کند آینده خواهد بود و شاید بتواند یک مقدار فضای آینده را فضایی قابل درک

توانیم در قبال  جدا کردن این دو دسته پدیده از هم است و رویکردهایی که ما می

 گیریم. آن در پیش ب 

مثالً اگر بخواهم به یک چیزی فکر کنم که برآمده از بافت آموزش عالی در ایران  

ممکن است باشد باز هم ممکن است جنس آن یک جنس جهانی باشد اما ما با یک موضوع خاص بافتی با آن مواجه باشیم، مسئله بسیار جدی  

حوزه آموزش عالی است بحث عدالت آموزشی است. البته من به  رنگ در    است که من خودم شاید چند وقت است که خیلی برایم موضوعی پر 

ام این است که عدالت آموزشی از ابتدا  تاریخ پیش از انقالب کاری ندارم بلکه چیزی که بعد از انقالب اتفاق افتاده و دست کم من به آن رسیده

سیاست که  بوده  امری  و  بوده  بسیار  چیزی  عالی  آموزش  حوزه  در  دربگذاران  کردهزیاد  آن صحبت  از اره  بسیاری  که  بود  این  نظرشان  و  اند. 

گیرند ناظر بر بهبود عدالت آموزشی است. یعنی این طور به نظر  گیرند و بسیاری از راهبردهایی که در پیش میهایی که در پیش میسیاست 

هایی باید در پیش گرفته شود  الی. در نتیجه سیاست آموزش ع  رسد که عدالت آموزشی در وضعیت خوبی قرار ندارد به ویژه از نظر دسترسی به می

هایی که داریم رجوع  سال از آن زمان گذشته چه اتفاقی افتاده. ما برای این موضوع ناچاریم چه شاخص   40که این فضا بهبود پیدا کند. االن که  

ی به ویژه در حوزه دسترسی به آموزش عالی بوده که  لت آموزشبینیم دو بحث اتفاق افتاده. یکی یک )کژتابی( مفهومی در حوزه عداکنیم و می

ی  علیرغم تمام زحماتی که اساتید و دانشمندان در آن زمان در ایران کشیده بودند و مقاالت مختلفی که بوده. اما همچنان آنچه که از دسترس

یریم این طور به نظر می رسد که تقسیم جمعیت ر نظر بگترین شاخصی که بخواهیم دبینم سادهشود یعنی چیزی که من در این فضا میفهم می

رسد که ما یک  وقتی که ما صندلی خالی داریم این طور به نظر می های دانشگاهی است. آن موقع در چنین فضایی  سال بر ظرفیت   24تا    18

آموزشی    شویم که عدالتکنیم متوجه می ه میی که وقتی به مفاهیم دسترسی مراجعالعاده به آموزش عالی ایجاد کردیم. در صورتدسترسی فوق 

های آماری برای ما ایجاد شده و خیلی  در آموزش عالی در ایران به ویژه در حوزه دسترسی در وضعیت اسفناکی قرار دارد و واقعاً یک سرگرمی 

الی در  ز آن چیزهایی که از تاریخ آموزش عکنم یکی اه است. در نتیجه فکر می فضا از آنچه که هست از منظر سیاستمداران گویا دور گذاشته شد

برای ما حاصل شده در حوزه سیاست  تاریخ  این  از کنش  گذاری ضعف جدی در حوزه عدالت آموزشی است که هر آنچه که در آینده  ایران و 

نمی  باشیم  مواجه  آن  با  ما  و  بیفتد  اتفاق  است  فضا مسممکن  این  از  نمی تواند  و  باشد  که تثنی  آنچه  از  سیاست   تواند  است  نتیجه  پیشین  های 
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اند؟ هایی که قبال در پیش گرفته بودیم چرا به جواب مسئله نرسیدهدانم سیاست است که آیا ما می شود آنی باشد. بنابراین آن چه مهم میمستثن

  های انسانی، اتالف منابع بر هزینهدهند و عالوه  به مساله پاسخ نمی  رسیم که گذاری خود به راهبردهایی میآیا این که ما در چارچوب سیاست

زند خود به عنوان یک  ها به اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی آسیب می ی اینتر از همه شدید دیگری هم برای سیستم به همراه داشته و مهم

ه ف شود. ترسیم هر دورنمایی در آیندها برطر کار کنیم که این آسیبچه   ی اساسی در نظام آموزش و عالی نباید در نظر گرفته بشود کهبازدارنده

توان تصور کرد، حال را هم باید تصور کرد یا حال را باید چنانی که آینده را میو تالش برای حرکت به سمت آن به بازبینی حال نیاز دارد. آیا آن 

آسیب و  سشناخت  به  حرکت  مسیر  تا  کاوید  درستی  به  را  آن  آیندههای  فراهم  مت  محتمل  و  ممکن  میهای  فکر  رو  این  از  نظام آید.  کنم 

تواند هم به عنوان بازدارنده و هم به عنوان پیشران در آموزش  زمان می گذاری در آموزش عالی و درک نیاز به تحول و اصالح در آن هم یاست س

 عالی عمل نماید. 

 ثبوتی یوسف دکتر 

این بحثتشکر می را  کنم من  این لحظه گوش کردم در  ها  تا  اول که  است ولی در توصیف آن   هاییفرمایشات همه دوستان یک واقعیتاز 

بینیم و آخر سر تصویر جامعی بینیم، بعضی ستون و عمود میآورد. که بعضی از ما شیپور میداستان فیل موالنا را به یاد من می، چیزی که هست

های معقول و درستکاری دمکنیم آهاست در این منطقه زندگی می یت مردم ما به عنوان یک قومی که سالکنیم. به نظر بنده اکثراز آن پیدا نمی

مان قضاوت مان و غیر دوست مان در مورد دوست ولی وقتی که در مورد همسایه،  دهیمهستیم و سرمان در کار خود است و کار خود را انجام می 

کنیم. به اندازه زیادی شک می  یم و در مورد درستکار بودن دیگری تابینبنابراین خودمان را درستکار می   کنیم.کنیم اعتماد الزم را به او نمی می

گرفته را  قانون  ما  که  است  شده  این  فرهنگی  خصیصه  این  و  تفکر  این  نتیجه  ماست.  جامعه  عیب  این  بزرگترین  بنده  نامه نظر  آیین  ایم، 

می می درست  بخشنامه  دستورانویسیم،  می کنیم،  نظارتی  لعمل صادر  جنبه  ولی  و حسابکنیم  و حسابرسی  حراستی  رو  آن  بسیار کشی  بسیار  ا 

شود که یک نظام کنیم. نتیجه این میبرجسته و پررنگ می 

ایم که دو سوم  حکومتی و مدیریتی در این کشور درست کرده

از آنها به یک سوم دیگر نظارت کنند و آن یک سوم درست  

 شود. تیجه همین می کار کند و آن وقت ن

دو که  فرمودندفرمایشاتی  که  گله  ،ستانمان  است  این  از  ها 

دانشگاه ندارد،  آزادی عمل در  ندارد،    استقاللها وجود  وجود 

گیری های خارجی زیاد  های خارجی زیاد است، تصمیمدخالت

نمی ما  و  زیادی است  اندازه  تا  کنیم.  عمل  خوبی  به  توانیم 

کنند مثالً بعد ر که همه قبول میواقعیت هم هست و همانطو

تواند کارهای خودش را انجام دهد و بنابراین کنیم که بالغ شده و میهنوز به دانشگاه تهران اعتماد نمیهفتاد هشتاد سال که دانشگاه داریم    از

های ما بیشتر از این ی مجلس باشد. گله برای هر تصمیمی باید منتظر دستور از وزارتخانه یا شورای انقالب فرهنگی یا از کمیسیون آموزش عال

الزم را در اجتماع نداریم. ولی از طرف دیگر اگر قرار باشد به چند تا از این    انسجامها نداریم و  در دانشگاه  بابت است که ما اختیارات الزم را

کم داریم و چرا ما نداشته باشیم. بنابراین در عین  ها ریز و درشت خواهند گفت که ما چه  ها استقالل مورد نظر داده شود بقیه دانشگاهدانشگاه

خواهم از آن استفاده کنم، ها را داریم اگر بخواهیم این کمبودها را حل کنیم، کلمه سوء استفاده خیلی غلیظ است و من نمیکه این کمبودحال  

ر کنیم. آیا وزارتخانه باید تمام اختیارات را که در جاهای ایم چه کابنابراین در یک مخمصه گیر کرده  احتمال اینکه خوب عمل نکنیم وجود دارد.

دانشگاه به  دنیا  دانشگاهها میدیگر  به  را محدود کند. آن وقت چون دهند  اینها  و  دارد  ناکارآمدی وجود  احتمال  اینکه  یا  بدهد  ایران هم  های 

یم. بهتر است که من همه چیز را از باال کنترل کنم تا اختالفی  کنتر است شق دوم را اختیار می ا خیلی قوی خصیصه عدم اعتماد به دیگری در م

ها را انجام نگیرد. غافل از اینکه اگر همه چیز از یک منبع کنترل شود آزادی عمل، ابتکار عمل و خالقیت را و جسارت را پس بزنم چه نوآوری
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از بین می  به جا بود. بخش خصوصی می تر آهونایم. سخنان آقای دکاین مخمصه گرفتار شده  برد. ما االن درهم  تواند به  منش بسیار بسیار 

کمک آموزش عالی بیاید کما اینکه در مورد آموزش دبستانی و دبیرستانی یک سهم بزرگی از وظیفه دولتی از دوش بردارد که خوب هم عمل  

ده نشده اگر احیاناً همین حرف به مسئولین گفته  ادی به بخش خصوصی نشده و چنین فرصتی هم داها هیچ اعتمکند ولی در مورد دانشگاه می

ها درست است  ها بتوانند ارائه دهند. همه اینکاریها و اجتنابکاریها،  از سوء رفتارها و کمشود ممکن است یک لیست باال بلندی از ناکارآمدی

 شود.  ند پیدا نمیشود آدم جسور و آدمی که دست به خالقیت بز ای که همه چیزش کنترل میولی در جامعه

اند به چند تا دانشگاه که نشان داده  حداقلما این را باور نداریم. توصیه بنده اگر بخواهم به وزارت علوم داشته باشم این است که وزارت علوم  

اختیااعتبار و وزنی دارند و استانداردی را مراعات می  اینها  به  اداره کنند. در  ای بدهند که کارهای خودشارات قابل مالحظه کنند  ن را خودشان 

اش خوب از کار درنیامد یا تشکر کند یا اختیارات را پس بگیرد. عوض این  عوض وظیفه خودش را محدود کند به ارزیابی چند ساله و اگر ارزیابی

رار دهد. اقالً این را در مورد چند  ها قظیفه خودش را ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بفرستد اختیارات را بدهد و وکه قانون وضع کند و به دانشگاه 

اش این است که  گویم در مورد سیصد چهارصد دانشگاه این اختیارات را بدهد. اگر بخواهد این کار را کند الزمهدانشگاه بزرگ انجام دهد. نمی 

دارد چند طبقه از آن را تعطیل کند و  ن ادارات ریز و درشتی که در ساختمان وجود  وزارت علوم جثه خودش را کوچک کند. یک مقدار زیادی از ای

 ها است. ما ناچاریم با دنیا جلو برویم. کنار بگذارد. این تکلیف بنده برای چابک کردن دانشگاهغیرضرور را  هاینامهکنار بگذارد و آیین

اش ارتباط برقرار کردن در  یم. این چابکی الزمهشود ما هم از آنها استقبال کند و پیدا میآیگذرد و به وجود می ناچاریم آن چیزی را که در دنیا می

و   بخواهد حکومتی  دولت  اگر  است.  دولت  هیئت  وظیفه  این جزو  و  باشیم  داشته  نحو خوب  به  باید  را  اینها  است.  و سیال  وسیع  بسیار  سطح 

راهم کند و این جزو ضروریات است. ولی  ها داشته باشند باید امکانات را برایشان فمدیریتی عمل کند و بخواهد دانشگاه هایش هم سری بین سر

ها داده شود این را هم باید تجدیدنظر اساسی کرد. تجویز بنده این است که جامعه آموزش  در عین حال هم با مدیریتی که از یکجا دستورالعمل

تر هم  ای دولتی است و خیلی معقولتر از بقیه نهادهوجود دارد و خیلی منسجم  ترین جوامعی است که در کشورمانعالی کشور یکی از منسجم

ها به  کند که بقیه سازمان های خودپاالیی دارد. اگر در جایی نواقصی به وجود بیاید اینها را خودپاالیی میکند. در داخل خودش مکانیزمعمل می

وم این است به چند دانشگاه اختیار عمل وسیع  ن امتیازها را داریم توصیه من به وزارت علنظر من از این امتیاز برخوردار نیستند. حاال که ما ای

ها توانند این دانشگاه بدهد و وظیفه خودش را محدود کند به ارزیابی اینها بعد از چهار پنج سال و بعد ببیند که چقدر خالقیت و چقدر جسارت می

ی چابکی الزم است که این نظام اداری ما اقال در  ره برگردد و روال قبلی خود را طی کند. برااز خود نشان دهند. اگر منظور حاصل نشد دوبا

مان که به نظر من کارایی الزم  داخل وزارت علوم چابک شود و کوچک شود. پیشنهاد من این است که یک مقدار زیاد از این ادارات وزارت علوم

 کنم. کنم و تشکر می کنند. عرایض خود را تمام می دهند کم را ندارند و کارها را کند انجام می 

 نورشاهی نسرین  دکتر 

شان. جناب استاد خوشبختانه مسیری که در وزارت علوم اخیراً  های بسیار خردمندانهکنم از آقای دکتر ثبوتی عزیز و از راهنماییسپاسگزاری می 

والی که پیش گرفته شد  اطالع دارم، در حوزه معاونت آموزشی هم همینطور رپیش گرفته شده و حداقل من در حوزه معاونت پژوهشی بیشتر  

گیری انجام شده و اتخاذ گردیده اما اینکه چقدر در عمل مصادیقش محقق شده است  . این جهت است  ها بودهبحث تفویض اختیارات به دانشگاه

ها و گزارشات  وژهتوانند در قالب پردارد، همکاران من می   دادهوری  توانم روی این صحبتی داشته باشم چون نیاز به تحلیل و جمع آخیلی نمی

گیری حداقل در چند  گیری را محک بزنند و ارزیابی کنند. اما آن چیزی که روشن است این است که این جهت تحقیق، در واقع نتایج این جهت 

ژوهش صادر . من اطالع دادم که بسیاری از مجوزهایی که به شکل متمرکز در دفاتر مختلف حوزه پاست  افتادهاتخاذ شده و اتفاق  سال گذشته  

مثالمی به عنوان  نیست.  به آن شکل مطرح  االن دیگر آن مجوزها  شده که خالقیت  ، شد  داده  اجازه  و در مورد مجالت علمی،  بروز کند  ها 

اطالع   ها تا آنجایی که منشوند. یا در مورد تعیین ظرفیتارزیابی می  فرایندگیرند و بعد وارد  می   مجالت علمی بدون گذراندن مراحل اولیه شکل 

هایی که های دولتی در آن واحدهایی که از ستاد وزارت تابعیت دارند که البته آن بخش دارم در حوزه معاونت آموزشی حداقل در خصوص دانشگاه

ندارم ول تبعیت میی آن بخشخود مختار هستند را من کاری  از حوزه ستادی  تا حدودی  تعیین ظرفیتهایی که  بهکنند قرار است که در   ها 
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هایی است که اتفاق افتاده اما عرض  گیریهای بزرگ خیلی وزارت علوم با جزئیات برایشان تعیین تکلیف نکند. اینها جهت خصوص در دانشگاه

انجام هایی که در وزارت علوم  گیریهایی که در این چند سال اخیر اتفاق افتاده و جهتیعنی فعالیتها نیاز به ارزیابی دارد  بنده این است که این

شود. حداقل باید یکی دو سال بگذرد تا ببینیم که واقعاً در عمل چه اتفاقی افتاده. ولی توصیه جنابعالی به  شده خیلی زود نتایجش مشخص نمی

واه هم  هایی که حاال جناب دکتر فراستخقطعیتواند یکی از محورهای برجسته باشد اتفاقاً یکی از عدم تحق و به درستی برای برنامه هفتم می

توانند در این گزارش پنل آنرا برجسته کنند همین عدم قطعیت است که آیا وزارت علوم فقط یک ارزیاب و ناظر شود یا اینکه همچنان تعیین  می

ت علوم  ای است که وزاربرای همه تعیین تکلیف کند. یعنی واقعاً این یک عدم قطعیت است و وجه دوگانه کننده و متولی که از باال و از مرکز  

ها را دنبال کند و االن واقعاً برای ما عدم قطعیت است. بین این که وزارت علوم در بحث ارزیابی و  تواند در برنامه هفتم هر کدام از این جهتمی

 ها خیلی باز نباشد. گری و تعیین تکلیف را داشته باشد و دست دانشگاه چنان تولی نظارت متمرکز شود یا اینکه هم

منش به موسسه و کنم از اینکه آقای دکتر آهونمنش بدرستی اشاره فرمودند؛ من سپاسگزاری میش خصوصی که جناب آقای آهوندر مورد بخ

واند بدنه و هویت مردم را باور کند و بستر اصلی و فضای اصلی که ما داریم منش مدیریتی موفق است که بتبه ما لطف داشتند. آقای دکتر آهون

ها در نزد  ها و نهادهای رسمی در واقع در خدمت مردم هستند و خالقیتکنیم کف جامعه است یعنی مردم و جامعه. سازماندر آن فعالیت می

های صلب و  ایی است که درگیر بروکراسی نیستند و درگیر این ساختارهایی است یا نهادهها در نزد کسانی است یا حوزه مردم است. خالقیت 

های مردم جدی گرفته و باور  ها و ظرفیتها و پتانسیلشود که توانایی یت جامعه زمانی محقق و قابل دسترسی می خشک و اداری نیستند. موفق

قیقی که استاد بنده هستید و روی سر بنده جا دارید ولی من شما  شود و به آن بها داده شود. من شخص جنابعالی را البته نه به عنوان شخص ح

بینم. اگر موسسه در همه جا یک بخشی را به شما جنابعالی و به آن  ای فعال در حوزه آموزش عالی میخشی از جامعهای از برا به عنوان نماینده

تا االن تالش ما این بوده به دلیل این است که ما باور داریم اگر به    کنید و هماهنگی آن را به عهده دارید ونهادی که االن دارید مدیریت می

ها در نزد مردم و جامعه است.  گر به مردم عرصه فعالیت دهیم حتماً و حتماً اتفاقات خوبی در جامعه خواهد افتاد. خالقیتمردم اعتماد کنیم و ا

باید از این تولی باید اجازه دهیم  دانیم تا حدودی  چیزدان می ها و از این که خودمان را صاحب همه چیز و همهگریفقط ما باید فرصت دهیم 

ها را جدی بگیریم. من باز هم سپاسگزارم از اینکه شما انقدر قدردان هستید ما ها و پتانسیلالحظه داشته باشیم و این ظرفیتکوتاه بیاییم و م

کشید ما هیچ کاری نکردیم و سپاسگزارم از اینکه  نظام آموزش عالی کشور می  کار کوچکی کردیم و در مقابل زحماتی که شما دارید در عرصه

موس به  انقدر  بسیار شما  و  زیبا  خیلی  که  بسیار سپاسگزارم  ثبوتی هم  دکتر  آقای  از  دادید.  پاسخ  را  ما  دعوت  دارید و همیشه هم  لطف  ما  سه 

بارزشمند نکته  ها را بالغ فرض کنیم و به آنها اجازه ها بروز کند و دانشگاهه اینکه خالقیتهایی را مطرح کردند که دادن اختیار و دادن اجازه 

برای خودشان تصمیمدهیم که خودشا ناظر منصف،  ن  به عنوان یک  ارزیابی و نظارت گر  گیری کنند و وزارت علوم فقط سعی کند که نقش 

 های آکادمیک اقدام کند.عادل و مبتنی بر روش 

 

 

 مهدوی کنی  صدیقه دکتر

ای را به عنوان یک سوال شاید بهتر  ه های بزرگواران استفاده کردم از همه توضیحات ممنونم. من نکتسالم علیکم. متشکرم خیلی از صحبت

شنویم، های خیلی از بزرگواران هم می افتد و در صحبت ها اتفاقی که می یا سطح بندی دانشگاه  بندیردهخواستم مطرح کنم. در این  است می 

های غیر  د به همین ترتیب سراغ دانشگاه کنند و بعگیرد از دانشگاه دولتی شروع می بندی که انجام می های درجه یک را نوع تقسیمانشگاهاینکه د

 بندی کنندخواهند که سطحهایی که در گذشته هم بوده و دقیقاً هم اینگونه بوده یعنی وقتی میبندیکنم در تقسیمروند. من فکر می انتفاعی می 

ها مهم است از جهت علمی است. به  بندیحآورند. در حالی که آن چیزی که در این سطغیرانتفاعی را داخل یک دانشگاه دولتی نمیدانشگاه  

های خیلی خاصش در حوزه   ها و اهدافخصوص بحث کیفیت حتی کمیت هم نه. برای اینکه ممکن است دانشگاهی به علت محدودیت رشته 
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دانشجویان قوی را  علمی قوی داشته باشد و  نظر باشد و توانسته باشد رشد کند. اعضای هیئتخاص کار کند ولی در همان حوزه خودش صاحب

 بگیرد دارد.  تر قرار و این در آن حوزه هدفی خودش به یک سطحی برسد که قابلیت مراجعه کردن به آن و اینکه در سطوح عالیتربیت کند 

میبندیتقسیم دانشجو  گرفتن  برای  سنجش  سازمان  که  کند. هایی 

نمی و...  شبانه  غیرانتفاعی،  دانروزانه،  گرفتن  در  اینها  به  دانم  شجو 

را  دارند  باالتری  نمره  مثالً  که  را  دانشجویانی  سطح  ترتیب  همین 

پایینمی که  کسی  یا  کنند  انتخاب  روزانه  است  توانند  شبانه  تر  بتواند 

بگیرد. در حالی که   قرار  آخر  انتفاعی در  غیر  انتخاب کند و همینطور 

به   دانشگاه  آن  ببینیم  باید  علمی  جهت  از  که  است  این  واقعیت 

تعداد  خصوص   مثالً  شاید  است.  سطحی  چه  در  کیفیتی  لحاظ  از 

دانشجویان تعداد اعضای هیات علمی محدود باشد ولی در همان حوزه 

می و  کند  کار  باشد  داشته  اختیارات  باید  حوزه  همان  در  باشد.  موفق 

می بهترین که  دانشجویی  بگیرد.  قرار  اختیارش  در  انتخاب  ها  خواهد 

باشد ک نباید دانشجویی  انتخاب ه با رتبه کند  های خیلی پایین قابلیت 

اینها  کنند.  انتخاب  را  غیرانتفاعی  دانشگاه  یک  بتوانند  آنها  و  داشتند 

دولتی به خصوص  انتفاعی یا غیر ها باید توجه شود. دانشگاه غیر بندی و نحوه اختیارات دادن در دانشگاهواقعیت در نحوه تقسیم  چیزی است که در

اش شاید درست نباشد. اما دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی که واقعاً رایگان است و نه دانشگاهی که واقعاً معنای غیرانتفاعی  دانشگاه غیردولتی که

برد و رایگان است با یک دانشگاه دولتی از جهت علمی باید کامالً کنار هم سنجیده شوند چرا باید در یک سطح دیگری جداگانه و اعی نمی انتف

کنند. این نکته خیلی مهمی است  خواهند بدهند به همان نسبت به اختیارات را هم محدود می و بعد از آن اختیاراتی هم که مییک طور دیگری  

های روزانه که در آزمون تحصیالت تکمیلی بندی جدیدی که ما هر سال در دانشگاهزند. امسال در یک تقسیمهای ما صدمه میدانشگاه که به  

های خیلی چندم با رتبه گرفته سازمان سنجش آنها را در رده دانشگاههای غیر انتفاعی قرار داده و دانشجویان دسته قرار می یعنی دکترا و ارشد  

شده و حاال همه کنند در حالی که تا به حال به عنوان یک دانشگاه روزانه و نه دانشگاه دولتی تلقی میها را انتخاب میانتفاعی قاعدتاً غیرپایین  

 کنم و اگر امکان داشته باشد این نکته را هم مدنظر داشته باشیم. دانم. عذرخواهی می محدود شده و من دلیل آن را نمی این ها

 سمنانیان  سعیددکتر 

تجربه   خواهم ازبه نظر من نور جلوی پا انداختن است که یک مقدار آینده را بهتر ببینیم. من می کهاین مباحث از بسم اهلل الرحمن الرحیم. تشکر 

تری شخصی و نگاه شخصی خودم بگویم. معتقدم که در آینده چه در مجموعه آموزش عالی جهان و چه آموزش عالی ایران یک مجموعه جدی

کنم دالیل  مل و مسامحه در آینده کمتر خواهد شد. گمان من این است و سعی می تری از فعل خواهیم داشت. تحاز فعل و یک مجموعه خشن

شما تبیین کنم و شاید دوستان هم موافق باشند. وضع اقتصادی در کل کشورهای دنیا با یک افت شدید مواجه است مثالً در  خود را خدمت  

میلیون نفر در آمریکا بیکار شده    55در طول عمر خود به خاطر ندارم    امریکا وضعیت اقتصادی از آن بحران اوایل اوباما خیلی بدتر شده و من

هم این عدد و این    30حادثه و چنین شرایط بد اقتصادی را تا به حال ندیده و نشنیده بودم. حتی در بحران اقتصادی دهه    باشند. چنین پدیده و 

ها خیلی راحت دارایی   ،شوندمی   خانمانبی چرخانند و خیلی راحت  را می شود. شرایط خوبی نیست که مردم با مشکالت زندگی خود  ابعاد ذکر نمی

دهند و شرایط بسیار بدی را دارند. این در همه کشورها هستند و ما در کشور خود دو عامل جدی داریم یکی را از دست میهایشان  انداز و پس

بفروشیم و دیگری بحث کرونا که هر دوی اینها به افت شدید اقتصادی و شرایط خیلی  توانیم  مان را نمی بحث محاصره اقتصادی و اینکه نفت 

شان بیشتر بوده و بعضی کمتر ولی  آوری. بقیه کشورهای دنیا کمابیش همین است البته بعضی کشورها تاب است   ر شده نامناسب اقتصادی ما منج

 کمابیش همین است.  
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شود چند ده ها بهتر از ما است گفته می بینیگذارد. در کشورهایی که عدد و رقم و آمار و پیش اثرات خود را روی آموزش عالی هم می   طبیعتاً این

مدت و درازمدت  های کوتاهکشد تا به شرایط آذر ماه پارسال خود برگردند. همه کشورها به تعبیر ما سازمان برنامه و بودجه، برنامهال طول میس

و   گیرد. وقتی که با این شرایط خیلی نامناسب اقتصادی مواجه هستندشان صورت میهایی به صور مختلف در مورد اعتباراتگیریرند و تصمیمدا

طبیعتاً    ، آموزش عالی را هم خواهد گرفت  دامنشود طبیعتاً  های مالی مشاهده میهایی که در این حوزه بیکاری و رکود و تورم و همه شاخص

نصیب نخواهد بود. من به بحث  هم از این مجموعه بی  پژوهش

گردم. با این مجموعه به نظر من آموزش عالی  اول خود برمی 

جدی خشنشرایط  و  خودمان  ترتر  کشور  در  و  دنیا  کل  در  ی 

ما   کنم.  عرض  شما  خدمت  نمونه  چند  بود.  خواهد  ایران 

  های خالی داریم که شما اساتید عدد آن را بهتر از منصندلی

شود یک تا یک و نیم میلیون صندلی دانید. بعضاً گفته می می

خالی داریم. اینکه این عدد چقدر صحیح است کاری ندارم ولی  

خالی   میصندلی  هواپیما  یک  که  است  این  و  مثل  رود 

درصد خالی.   80درصد صندلی آن پر باشد و    20گردد و  برمی

به را  هواپیما  آن  زود  خیلی  مما  مسافرانش  و  یعنوان  فهمیم 

ابراز تعجب میخیلی زود منعکس می ابراز تاسف  کنیم و  کنیم 

شود و به کند. شرایط مالی اقتصادی اگر بد باشد این مسامحه کمتر میب میمان را جلهای خالی آموزش عالی دیرتر توجهکنیم ولی صندلیمی

دهد ولی کار جدی آمایش را انجام دهد مثالً هشتاد یا نود جلسه انجام می   آن بیشتر نگاه خواهد شد. یعنی اگر االن وزارتخانه دنبال این است که 

نمی  این دالیل که فرهنگپیش  به  اماسازی می برد  یا  نمایندهم جمعه شهر مخالفت میخواهد  یا  مقتدر   ،کنندهای شهر مخالفت میکند  افراد 

تر و شود که جدیسیستم مجبور می  بالجباررود  د همین طور که پیش میکننهای این گونه مخالفت می جوییشهرستانها با بحث ادغام و صرفه 

 بپذیرد.   ها و کارهایی راتر با مسامحه کمتر برخورد کند و چنین روشخشن

انجامد و پیشنهادهایی که در آنجا می شود ارائه  هایی است که به برنامه هفتم می گویم و از نظر من اینها سرفصل بحث دیگری را خدمتتان می 

شود. داد. مثال ما در دروس عمومی می بینیم که در یک دانشگاه چهار تا پنج تا شش تا هفت تا کالس است که همان کالس است و تکرار می 

شود.  دانشجو ولی همان بحث تکرار می   50دانشجو، در یک کالس    20دانشجو، در یک کالس    40دانشجو، در یک کالس    30کالس    در یک

نفره خیلی رایج و    500و     400نفره یا    900یا    800کنند. کالس های  حتی در کشورهای پیشرفته و حتی در شرایط فعلی اینها را تجمیع می 

را در دروس عمومی و پایه تجمیع کنیم علی  . ولی االنخیلی روتین است با هزار و یک اگر بخواهیم کالس  الخصوص در مقطع کارشناسی 

 600التدریس بدهد و یک کالس شود که اینها را ادغام و انباشته کند. یک حقشویم. ولی وقتی نداشته باشیم سیستم جبور میمقاومت روبرو می

سر کالس کمتر از قبل هم باشد. به    تعاملشود که خودش با زحمات بیشتر فراگیری داشته باشد و شاید    باید مجبورنفره تشکیل دهد و دانشجو  

ها و آقایان مطلع هستند البته در ام قانون اساسی ما بندی آمده که همه خانمدانید که چهل سال است در اصل سی عنوان مثالی دیگر شما می 

آموزش عالی به حد کفایت باید مجانی باشد. خانم دکتر نورشاهی و خانم دکتر قارون تحقیقی را  یم ولی در  بحث آموزش مقدماتی کاری ندار

تاریخ برای کشور نیاز    دانشجوی دکتریکنند رشته تاریخ بود. ما چند تا  هایی که شغل پیدا می ترین رشته کنم از پایینانجام دادند که فکر می 

 دانشجوی دکتری تا    500یا    300یا    200گوید اگر  ام قانون اساسی می تاریخ نیاز داریم. اصل سی   جوی دکتریدانش  30یا    20داریم مثال سالی  

خواهند بخوانند نباید پولش از اعتبارات  خواهند تحصیل کنند همه پولشان را از اعتبارات عمومی نباید بدهند. افرادی که می تاریخ همزمان می

 تاریخ مورد نیاز از اعتبارات عمومی و بودجه دولتی پرداخت شود.   دکتریدانشجوی  30تا   20عمومی داده شود و همان 

سال است انجام نشده و در وزارت علوم راجع به آن کاری   40ام قانون اساسی که  شود که اصل سی بنابراین من معتقدم که سیستم مجبور می 

شوند بپردازند و بگویند که ما  د و عبور کردند و به این نپرداختند مجبور می های مختلف چپ، راست، قوی یا ضعیف آمدنصورت نگرفته و دولت
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ساله از آنها گرفته  15التحصیلی طی یک روند مثال از فارغتوانیم این تعداد را به صورت مجانی آموزش دهیم و بقیه حداکثر وام بدهیم و پس می

شود و گمان من بر این است. در بحث پژوهش و در بحث آموزش که اش کمتر میمحهشود. بنابراین باز برمیگردم به اینکه سیستم تحمل و مسا

آهون دکتر  دانشگاه آقای  از  خیلی  دارند  تشریف  هم  علیمنش  که  دنیا  سهای  در  چون  الخصوص  هستند  شهریه  به  وابسته  خصوصی  یستم 

مان و دانشگاه غیرانتفاعی  350یا    300دانم این  مین االن میکنند و هشود شرایط بسیار نامناسب اقتصادی پیدا میدانشجوی خارجی کمتر می

شوند در  تر مجبور می تر و خشن ن شرایط جدی ها در دنیا در اینور یک مقدار گرفتار این قضیه هستند. خیلی از دانشگاهحتی دانشگاه آزاد و پیام

سیستم شد.  خواهند  ورشکست  من  بد  تعبیر  به  و  ببندند  را  امکاآن  دیگر  این  ها  داشتن  نگه  پا  سر  و  عمومی  منابع  از  و کمک  دادن  یارانه  ن 

 رویم. ها نخواهند داشت و داریم دیرتر و زودتر به آن طرف می دانشگاه

اول از قبل رعایت خواهد شد. االن می های پژوهشی جدیویت در بحث پژوهش من معتقدم  از پژوهشگران مثالً  تر  بینیم مثالً صندوق حمایت 

های جدی است و چقدر از آن مواردی است که آن استاد به کند. شما بروید و ببینید که چقدر از آن اولویتتحقیقاتی را حمایت میپروژه    3500

پردازد. اگر شرایط اقتصادی مملکت خوب باشد عیبی اش به آن می به خاطر عالیق و تجربه قبلی تحقیقاتیاش و  خاطر سابقه و سبقه تحقیقاتی 

م شود. این تمرین پژوهش در تربیت نیروی انسانی بسیار هم خوب است که انجام شود. ولی وقتی وضعیت اقتصادی بد شد مجبور ندارد که انجا

دهیم. در کشورمان هم انسان به فضا بفرستیم و شوند بگویند که ما همه کارهای خوبی را انجام نمیمیها را رعایت کنند مجبور شوند اولویت می

شود بلکه  ای سرآمد باشیم هم در بحث حمل و نقل ریلی سرآمد باشیم. اینگونه نمی ی سرآمد باشیم و هم در بحث انرژی هستههم در بحث دفاع

اولسیستم مجبور می به  بیشتر و جدیویت شود در بحث پژوهش  بپردازند. دوستان می ها  نورشاهی مطلع هستند االن مثالً تر  دانند خانم دکتر 

به دولت فرالیحه تا  ستاده شده که میای  را  پژوهش  مالیات در  دانشگاه چون مجموعه    25خواهد  پژوهشگر در  ببرد که مثالً من  باال  درصد 

ها بحث بسیار خوبی است من از  درصد مالیات از من گرفته شود. این بحث جدی شدن مالیات  25درآمدم از سالی صد میلیون تومان باالتر است  

سال تالش جدی کند و یک مقدار از درآمد نفتی دور شود و به    100سم باالخره این کشور را مجبور کرد بعد از  بواین بابت دست ترامپ را می 

تا از این کشورها همه با    200کشور باالی    220شد یا اینکه در این  ا مالیات اداره میسال پیش برگردد چرا که در آن زمان کشور ب  100قبل از  

کنند. وقتی  اند و مملکت را با مالیات اداره میها گذاشتهفت. در کشور نروژ نفت هم هست اما آن را برای زیرساختشود نه با نمالیات اداره می

اقتصاد می را بسیار جدیهای مالیاتخواهد همه معافیتوزارت  از قبل کند کار خوبی است ولی در بحث  ی را حذف کند و در کشور مالیات  تر 

ورد. در پژوهش با این چانه کوچک که نیم درصد هم نیست عددی را نصیب دولت و حکومت نخواهد کرد.  پژوهش ما آسیب جدی خواهیم خ

ها بپردازد. شود خیلی باز و با مسامحه عمل نکند و بیشتر به اولویت می  خواهم بگویم که حتی در پژوهش، سیستم مجبورولی به هر حال من می 

های کاربردی اصل  رود. اگر پژوهش های کاربردی میها به سمت پژوهش یم اولویت همه ذهنگویاینجا یک خطر جدی وجود دارد. وقتی می 

ثبوتی عزیز چه کسیکاله می بالمنازع شود چه کسی سرش بی  آقای دکتر  پژوهشآسیب می   ماند؟!  پژوهش بیند؟!  و  پایه  بنیادیهای   15های 

ای و بنیادی های پایهدرصد اعتبارات دولتی همواره بحث   15الی    10تصریح کرد که    بیند. این را باید یاد داده و در برنامه هفتم بایدآسیب می 

هد. چون مثالً پولمان کم است و مثالً نیازهای کشور زیاد  های بنیادی را مورد غفلت قرار داختصاص پیدا کند. کشور هیچ وقت نباید پژوهش

 د را باز کند. است. این به عنوان یک سیستم باید جا بیفتد و باید جای خو

بود،   از کنگره  بعد  دنیا کنگره  آذر ماه گذشته همه جای  و  ماه  از دی  از    16کارگاه قبل  دانشجویان    کارگاهبعد  ایرانی حتی  اساتید  از  بود. خیلی 

ایرانی به این کنگره  از کشور می دکترای  اکردند. بحث رفتند و شرکت می های خارج  ین هواپیماها های زیادی هم هست مثالً آلودگی هوا که 

توانند نسبت به  ولی االن دیگر کشورها نمیمحیطی آن عبور کنیم.  های زیستخواهیم از بحث کنند چقدر زیاد است به این خاطر ما میایجاد می

من علوم اعصاب آمریکا  مثالً ما در علوم اعصاب یک کنگره ساالنه در آمریکا داریم که انج  باال برگزار کنند.  بین المللی با تعدادهای  قبل کنگره

می  برگزار  را  می آن  خودشان  معناست)یک  گویند  کند.  تمام  به  وحش  می (  17باغ  وحش  باغ  یک  را  آن  سال  و  هر  شرکت    30دانند.  نفر  هزار 
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تبدیل به فرصت کنیم. من    توانیم این اتفاقات و تهدیدات را از راه دور. ما چگونه می   کارگاهافتد. کنگره از راه دور،  کنند. دیگر این اتفاقات نمی می

های کشور مثل دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، دانشگاه های دکترا در دانشگاهدرصد خوبی از درس  معتقدم که اصالً باید به سمتی برویم که

ی باشد و این مشکلی که  های معین از اساتید ایرانی و خارجی خارج از کشور به صورت مجازگیری، ساعت شیراز و... باید با استفاده و با کمک

برگزار کنیم حتماً با کمک و مشارکت استاد خارجی و استاد    کارگاهخواهیم  این کار را کرد. اگر می   شودپیش آمده را تبدیل به فرصت کنیم و می 

میلیون دانشجو    20مللی! اگر  الدهد. دانشجوی بینایرانی خارج از کشور باشد. چرا که االن به راحتی فرهنگ فضای مجازی اجازه این کار را می

میلیارد دالر درآمد   40یا    30شود  یکا وجود دارد یک میلیون نفر از آن دانشجوی خارجی است و گفته میدر این چهار هزار واحد دانشگاهی آمر

 مستقیم دارد. 

رود. چون گر مانند قبل به آمریکا نمی کند. دانشجوی خارجی دیدرصد کاهش پیدا می  75ها این است که حداقل به  بینی االن دیگر همه پیش

هزار دالر بابت آن    45تا    40اوالً پول آن را ندارد. پاکستان، تونس، مراکش، ایران و... آن پول را ندارند که دانشجو را به آمریکا بفرستند و سالی  

ترسند. ثالثاً آمریکا خیلی شلوغ است و آمریکا بفرستند می   ها از اینکه جوانان خود را بهت و خانواده پول بپردازد. دوماً آمریکا مهد کرونا شده اس

ترسند. ما چه باید بکنیم؟! باالخره  تظاهرات دارد. در چنین فضایی والدین از اینکه حتی به صورت متمول دانشجوی خود را به آمریکا بفرستند می 

می  بحث  دوستان  بیندانند  دانشجوالمللیدانشجویان  و  دانشجوی خارجی  بحث  بین ،  از  یی  یکی  است.  رقابت جدی  یک  و  المللی یک صنعت 

هزار دانشجو از این یک میلیون دانشجوی خارجی  250بار به پکن آمدم.  27گفت من تا به حال من معاونین دانشگاه خیلی مشهور در آمریکا می

روند گلچین کند برای دانشگاه خودش بردارد. ما باید    ها را طی یکآید و بهترینشی آن دانشگاه به پکن میدر آمریکا چینی هستند. معاون آموز

یا کره جنوبی   یا زالندنو  است مثل سنگاپور  ما کرونا خیز  است. کشور  داریم آن هم همین کرونا  نکته منفی در کشورمان  چه کنیم؟! ما یک 

شورها مخصوصاً در همسایگی انطباق فرهنگی  ینکه بسیار ارزان است. از نظر فرهنگی هم خیلی از کنیست. ولی یک نکته مثبت داریم و آن ا

 های ایران بسیار ارزان است.  شود و در هزینه دانشگاه دارند و اصالً سفر به ایران برایشان ارزان تمام می 

بگوییم که مثالً   المللی افزایش پیدا کند و سهم هر دانشگاهی رابین   مان دانشجویانگیریدر برنامه هفتم خانم دکتر نورشاهی حتماً باید در هدف

شان را  دانشجوی خارجی برسد و سهم   3000نفر دارد به    1600دانشگاه تهران دو هزار دانشجوی خارجی داشته باشد یا دانشگاه مشهد اگر االن  

ین صنعت نکته منفی که داریم بسیار نقاط مثبت داریم که در امشخص کنیم. این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و شدنی است. علیرغم آن  

توانیم بسیاری از دانشجویان  هایمان باال برود. ما نمیهایی داشته باشیم و به این ترتیب درآمد اختصاصی دانشگاهبتوانین دستاوردها و موفقیت 

به شود. فرهنگش وجود دارد پذیرشش هم هست. به هرحال  ی مان را بخشی از تحصیلشان را به طور مجازی مدیریت کنیم؟به خوبی مخارجی

توانیم  بینیم بسیاری الزامات مناسب را برای برنامه هفتم توسعه می نظر من با توجه به اینکه آینده کشورمان و آینده آموزش عالی دنیا را چه می

هفتم قرار    ریزی و طراحی برنامه ک سال دیگر تمدید شد و برنامه به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کنیم. البته مطلع هستید که برنامه ششم ی

ریزی جدی و طرح  شد که در دولت بعد صورت بگیرد. ولی به هر حال بسیار پسندیده است که موسسه شما و وزارت علوم از همین حاال برنامه

عذر ساز باشد. من از اینکه بسیار طوالنی صحبت کردم  شت تواند برای آینده آموزش عالی کشور سرنومسئله کند و جزء به جزء و خط به خط می

 کنم. خواهی می 

 نورشاهی نسرین دکتر

سپاسگزارم آقای دکتر سمنانیان، بسیار مطالب ارزشمند به خصوص راجع به اشراف جنابعالی در جلسات مختلف سیاستگذاری و مشورتی در حوزه  

است. من فقط خواستم یادآوری کنم   ان برنامه و چه در وزارت علوم بسیار برای ما مغتنموزارت و در حوزه نظام آموزش عالی کشور چه در سازم

که دقیقا موسسه هم با همین نیت یعنی درست است که یک سال تمدید شده و یک سال ما فرصت داریم ولی واقعا اگر برای ورود پر التهاب و  

 و حتماً موسسه با نظارت وزارت  تشویش و پر عدم قطعیت آماده نشویم معلوم نیست که جریانات ما را به کدام سمت و سو ببرد. بنابراین حتماًپر  

اهیم  خو  علوم و در کنار وزارت علوم به بحث برنامه هفتم به طور جدی ورود پیدا کرده و ورود پیدا خواهد کرد و حتماً شما را هم در کنار خودمان

 داشت. 
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 روشن  احمدرضا دکتر

کنم سریع نکاتی را عرض کنم. جناب آقای دکتر سمنانیان عزیز با سالم مجدد من برای این که سایر دوستان هم صحبتی داشته باشند سعی می

ر کفایت است در واقع آموختگان آموزش عالی به قدام قانون اساسی که ناظر بر پرورش دانشکه به ایشان ارادت دارم فرمودند که اصل سی

خواستم عرض کنم که چیزی به نام نیازسنجی بازار کار می  تواند محلی باشد که ما از آن برای پیش بینی بازار کار استفاده کنیم. منتها منمی

رود و ها از بین میغلکه وجود دارد یعنی فرض کنید خیلی از ش  سریعیاقتصادی    تکنولوژیک و    دیگر در دنیا کنار رفته یعنی به دلیل تحوالت

یک مدیر ارشد می    مثالً    .قدرش دانسته نشده باشداش،  به اندازه اهمیت واقعی  آید و خیلی شغل ها هم ممکن است  ها به وجود میخیلی شغل

به نیاز    یدکترانفر    30  گوید کشور ما  با دیدگاهی دیگر ممکن است بگوید در  در حالیکه    داردتاریخ  دانش    کشوریک مدیر دیگر و  ما ضعف 

اندک در میان مسئوالن و   تاریخی  از دانش  ناشی  از مشکالت کشور  تاریخ شناسی  تاریخی وجود دارد و بسیاری  تاریخ و  باید  مدیران است و 

های کسانی . پس دیدگاه ها و معیاردکترای تاریخ احتیاج دارد  نفر فارغ التحصیل  100به    دکترای تاریخ    30تقویت شود و مثالً بگوید ما به جای 

   که می خواهند برای نیازسنجی آینده بازار کار تصمیم بگیرند در نتایج نیازسنجی مؤثر است. 

سال    10دانیم در  و ما نمی سال زمان نیاز باشد.    10ته دیگر اینکه برای پرورش یک فارغ التحصیل دکتری تخصصی هر رشته ای شاید حدود  نک

م  راتی در اقتصاد و بازار کار اتفاق خواهد افتاد و معلوم نیست برآورد نیازسنجی بازار کار که امروز انجاو چه تحوالتی و تغیی  چه خواهد شدآینده  

سال آینده کشور به کارشناسی رشته حسابداری را هزار نفر برآورد   5مثالً اگر ما به فرض نیاز   .  سال دیگر هم مناسب باشد  10می شود برای  

ار یک  نیازسنجی بازار ک  نفر برسد. بنابر این،   500انین و یا تولید نرم افزارهای جدید کامپیوتری این نیاز به  کنیم ممکن است به دلیل تغییر قو 

. به جای آن می توان برای بازار کار راهبرد توسعه علمی تعیین کرد نه اینکه نیاز سنجی بازار کار انجام دهیم و برای هر  رویکرد نادقیق است

رتبط با  یا راهبرد تقویت و حمایت از علومی که م  ICTمثالً راهبرد تقویت و حمایت از علوم پیشرفته ارتباطی مثل    رشته یک عدد تعیین کنیم.

 تولیدات داخلی با مزیت نسبی هستند) مثالً پتروشیمی یا رشته های مرتبط با تولید فرش یا تولید زعفران(. 

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه  که می گوید    )قانون اساسی  30به این خاطر اصل   

یک اصل پر از ابهام و تفسیر برانگیز است.  (  .الی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهدفراهم سازد و وسایل تحصیالت ع

معیارها و شاخص های   یعنی منظور و  تعاریف  و  به شخصی دیگر،  از شخصی  به دیدگاه های مختلف،  بسته  و  نیست  از خودکفایی مشخص 

برنامه توسعه علمی بایستی مبتنی بر برنامه توسعه ملی و کالن کشور باشد و بر اساس    متفاوت، خودکفایی هم متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه 

س توان  می  علمی  توسعه  علمی  برنامه  توسعه  برنامه  نه  و  داریم  مشخصی  ملی  توسعه  برنامه  نه  ما  آنکه  حال  کرد.  تعیین  را  خودکفایی  رحد 

 مشخصی.

و آموزش دانشگاه  و آموزش عالی با مبحث تعیین عدم قطعیت های آتی  دانشگاه    آیندههای  ها و بازدارندهپیشران  نکته دیگر اینکه مبحث تعیین

نه میتوانیمما در عدم  عالی متفاوت است.   نه می توانیم پیامدهای آن عدم  احتمال    برای وقوع یک سناریو یک  قطعیت  تعیین کنیم و  عددی 

ه  این یک عدم قطعیت است و اینکه چ و جهان را غافلگیر کرد.  به وجود آمد    کرونا که یکدفعه  مثالً  را به طور دقیق مشخص کنیم.  قطعیت  

و رفتارهای غیر قابل پیش بینی از خود   داشته باشدجهش هایی ممکن است  ویروس کرونا  دانیم.  پیامدهایی خواهد داشت هنوز راجع به آن نمی 

 تعیین کنیم یعنی کرونا یک ریسک نیست بلکه یک عدم قطعیت است.   ل توانیم احتمااش هم نمینشان دهد و همچنین راجع به رفتارهای آینده

و می توانیم  دانیم  کمبود منابع مالی برای آموزش عالی یک چالش و بازدارنده است ولی یک عدم قطعیت نیست. می مسئله  فرض بفرمایید    اما

افزایش می یابد در حالی که تورم  بودجه آموزش عالی    شور یادرصد بودجه کل ک  20تا    10بین    1400احتمال دهیم در سال آینده یعنی در سال  

چون از قبل، احتماالتی برای آن  می    قطعیت نیستکمبود منابع مالی یک بازدارنده و چالش است ولی یک عدمپس    صد داریم.  در  40باالی  

اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود یا چه کسی در    توان در نظر گرفت. جمهور کشورمان خواهد شد سال آینده رئیس ولی فرض کنید 
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برای وقوع این سناریو و اینکه چه پیامدهایی خواهد داشت،  توان  عدم قطعیت است و احتمالی هم نمی  مثال هایی از    و اینها  داندکس نمی هیچ

 قائل شد. 

 نورشاهی  نسرین دکتر

ارنده و دوتا الزام، ما نیازمند یک بازتوزیع منابع برای برنامه هفتم هستیم.  خواستم با اشاره به فرمایشات جناب دکتر سمنانیان دوتا بازدمن می

و ضرورت است و    آور و غیرقابل اجتناب است اجبار مان داشته باشیم و این واقعاً الزام بازتوزیع منابع یعنی ما باید یک تجدیدنظر روی توزیع منابع 

گیری از گذشته و تعمیم آن  م مدنظر قرار دهیم و ادامه وضع موجود و ادامه گذشته و قیاساین را به عنوان یک موضوعی که باید در برنامه هفت

مان در  هایرنامه دهد و به نظر من این هم یک نکته است که نکته بسیار مهمی است. ما در خیلی از ببه آینده، آن روش برای برنامه پاسخ نمی

کنیم ولی واقعاً گیری مثالً برای دو سال آینده استفاده میگذشته از مدل و الگوی تکنیک قیاسکنیم و ادامه روند  گیری میخیلی از موارد قیاس

بسیار مهمی است که ما  گیری از گذشته برای برنامه هفتم به هیچ عنوان امکان پذیر نیست که نکتهبا اتفاقاتی که در حال رخ دادن است قیاس

ارائه کنیم خیلی باید دقت کنیم و گسستپیشنهاداتی که میدر تحلیل برنامه گذشته و برنامه ششم و در   هایی که  خواهیم برای برنامه هفتم 

خ موالید. اگرچه خواندم تحت عنوان کاهش شدید ازدواج و کاهش نرممکن است در جمعیت و در شرایط اجتماعی کشور... امروز من خبری را می

برج خیلی  است  ممکن  مدت  کوتاه  در  اثراتش  اینها  بی که  حال  هر  به  ولی  نباشد  و  سته  افتاده  جمعیت  در  که  اتفاقاتی  نیست.  هم  تأثیر 

 شود نکاتی است که ما برای برنامه هفتم باید مد نظر قرار دهیم.  هایی که برای جمعیت می بینیپیش

کند و این اتفاقی مان دوباره یک تغییر میمان و تقاضای اجتماعیالگوی جمعیتی  1402ای روی سند آمایش داشتیم که ما مجدداً از  بینیما پیش

افتاده   تقاضا-که  از    -کاهش  همه    1401مجدداً  ما  که  است  این  بحث  االن  دیگر  طرف  از  باشیم.  داشته  خیزش  یک  ما  که  است  ممکن 

سیاست سیاست  سمت  به  را  جلساتهایمان  در  فرمودند  اشاره  هم  سمنانیان  دکتر  آقای  که  همانطور  ببریم.  انقباضی  به    های  توجه  با  آمایش 

ها به سمت قبض است و نه به سمت بسط.  کند همه نگاهست و پنجه نرم می ها و با توجه به مشکالتی که االن کشور دارد با آنها دمحدودیت

واقع این فضا را ها را ببندیم و محدود کنیم یا تغییر کاربری دهیم و به این نحو در  ها در این سمت و سو است که ما ظرفیت یعنی همه جا جهت

دهد. و نباید از این مسئله حواسمان  جمعیتی هم به ما یک دیدهایی را می های  بینی مدیریت کنیم. ولی نباید فراموش کنیم که به هر حال پیش

جمعیتی خیلی های  بینیای است که به نظر من دارای اهمیت است. پیش پرت نشود. خیلی نباید همین لحظه و حال را ببینیم. این همان نکته 

برای هدف این هم چندباید  قرار گیرد.  برنامه هفتم مورد دقت  اشتراک    گذاری در  به  اساتید و همراهان عزیز  با  بودم  مایل  بود که من  نکته 

 بگذارم. 

 پز ارانی  دکتر اصغر شیره 

کند. ما  سسه شما در تدوین برنامه هفتم ایفا میکنم و آن نقشی است که خود موای را آقای دکتر اشاره کردند که من خیلی سریع منتقل مینکته 

های پایه آموزش عالی حداقل  های قبلی توسعه خصوصاً در حوزه آموزش عالی داشتیم. یکی تنوع نگرششاید دو آسیب جدی در تدوین برنامه

گذاری و نظارت  های دولت سیاست کهای دولتی هستند که با کمها مجموعه های مختلف، یک نگرش مبتنی بر این است که دانشگاهدر دولت

های ک نگاه هم به آزادی عمل و اختیارات گسترده خود دولت )معتقد است(. تنوع نگرش دولت نهایتاً جزئی از مجموعه بزرگ دولت هستند. ی

ند بخش اخیر در برنامه هفتم به  خواند. بها در کشور و دوم تقویم عموماً برنامه در کشور با تقویم سیاسی نمیپایه به ادامه حکمرانی دانشگاه

ها متنوع است؛ قبل از آینده بررسی و تصویب نهایی شود. اما در مورد این که واقعاً نگرش   خوبی باید بتواند حل شود با اینکه برنامه در دولت

ی آقای دکتر مطرح کردند که خود گذاری و قبل از الزامات نهادی یا راهکارها و سیاستهای آموزش عالی در برنامه هفتم، یک پیشنهادسیاست 

پایه اداره آموزش عالی در کشور یک اجماع حداقلی و نسبی ایجاد کنند. حداقل چهار های نگرشی  ها روی مولفهموسسه در قالب همین نشست

بی ایجاد کرد. اولین آن شود روی آن اجماع نسها دچار چالش و اختالف بوده که میهای مختلف این مولفهموضوع است که در کشور در برنامه

گیری وجود دارد و اجرا نهاد خود تنظیم و خود راهبر است آیا یک قدرت تصمیم  استقالل نهادی دانشگاه است که نگاه ما به دانشگاه آیا یک
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یا مجموعه  علوم  وزارت  که  تبیین شود  باید  اینجا  در  و  دولت.  به  وابسته  نهاد  یا یک  تصمیماست  درهای کالن  علم  تحصیل  گیری  گر کشور 

ین نکته که در گفتگوی دوستان هم به خوبی اشاره شد منابع پایدار مالی گری دارند. دومهستند، حامی هستند، پشتیبان و یا واقعاً نقش تصدی

واقعاً عدد منابع  داشتیم  99و  98برای دانشگاه است هم در تامین، هم در تخصیص و هم در کارایی منابع. که با شرایطی که ما در کشور در سال 

به قیمت سال  مالی دانشگاه این  95ها  با  بوده شاید  اداره دانشگاه  به شدت کاهشی  باید  منابع  ها دیگر بسیار پیچیده و سخت خواهد شد. این 

ت اتکا شود. نکته  های دولها متنوع و پایدارتر شود یا فقط به کمکمشخص شود که در این مولفه چه نگرشی وجود دارد آیا منابع مالی دانشگاه

های آموزشی، جامعه است که از مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در حوزه تواند باشد نسبت آن با  سوم که مولفه نگرشی پایه آموزش عالی می

باشد یا خیلی نقش  هایش  توانیم در وضعیت فعلی تقریباً از جامعه و نیازشود تا اینکه واقعاً چه نسبت می پژوهشی، کارآفرینی و نوآوری شروع می

شاید اگر موسسه این برنامه فعلی خودش را مبتنی بر این کند که حداقل در    پذیری بر اساس کیفیت است. فعال نداشته باشد. آخرین مولفه رقابت

های مختلف آن  ها اجماع ایجاد شود و بر طیف مدخل هستند برای مولفه گیری ذیاین چهار مولفه با حضور کسانی که در سطوح مختلف تصمیم

الزامات اجرایی در برنامه برویم. چون واقعاً تا وقتی در این است ها انجام شود و بعد سراغ آن سیبندی اولیه از اینبحث شود و یک جمع  ها و 

را با چالش مواجه  های خوبی از آن استخراج شود یا حداقل در اجتواند سیاستنظر باشد یا اجماع خوبی رویش اتفاق بیفتد نمی ها اختالف نگرش 

های نگرش اداره و حکمرانی آموزشی در کشور ایجاد کند. این است که این اجماع نسبی برای مولفهشود. این فرصت خوبی برای موسسه  می

 کنم.گذاری و راهبردهای برنامه هفتم در حوزه آموزش عالی باشد. خیلی عذرخواهی می تواند مفهوم سیاست می

 نورشاهی  نسرین  دکتر

ها همکاران من شاهد هستند خودشان در واقع بیانگر یا بیان کننده این  جهت اطالع شما مرتباً در برنامه سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شیره پز  

نگرش  شما  قول  به  یا  عالی  آموزش  فلسفه  هستند.  همه  نظرات  در  همیشه  ما  که  است  موانعی  از  یکی  واقع  در  عالی  آموزش  به  پایه  های 

های پایه یا همان فلسفه آموزش عالی یا رویکردهای کالن آموزش عالی در  توافق بر سر نگرش   های توسعه با آن روبرو هستیم. این عدمبرنامه 

کنیم. جناب عالی به درستی روی این نکته دست گذاشتید. ما  در همه برنامه ها با آن دست و پنجه نرم می واقع یکی از مشکالتی است که ما  

کنیم که یک بخشی از مطالعات همکاران  ست( برنامه هفتم بپردازیم و حتما تالش می بایم به این موضوع هم در مطالعات )پیشموظف هستی

دهیم حتما به این موضوع مهم و کلیدی هایی که برای این برنامه تشکیل می من به این موضوع و یا بخشی از ساختار گفتگویی و در واقع پنل 

 از همه عزیزان سپاسگزارم.  اختصاص خواهیم داد.

 

 رو  سناریوهای  پیش

 برای برنامه هفتم  توسعه چه تدابیری باید اندیشید 

 (:میز )دبیر علمیفراستخواه مقصود دکتر

با مشارکت کنندگان و نیز   ها  و ارتباطات ومذاکرات قبل وبعد از پنل  اخیر  کوشش کردیم که از طریق تأمل در گفت وگوهای چند پنل

، فهمی پدیدارشناختی از تجربه های زیست و درک آنها از آینده آموزش عالی دست  داشتیم  با دانشگاه ها ودیگر ذی نفعان  ی کهارتباطات

الی در  نتیجه کوشش ما این بود که دوگانه مرکزی  دانشگاه ها وآموزش ع.  و دوره برنامه هفتم  داشته باشیم  1400کم در دهه اول  

 : ی بزرگ  و امید های لرزان « استعزیمت به این آینده »بیم ها
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بیم های بزرگ و نگرانی    ،  دوگانه مرکزیاین  طرف سنگین  با تأسف وتحسر باید عرض کنم که بنا به برداشت ناچیز این دانش آموز ،  

مسألۀ  .4،  ی  مسألۀ پاندم.  3،  مسألۀ دیپلماسی.2،  مسألۀ سیاسی کالن وساختاری.1که من در چهار خوشه بزرگ می بینم :    ست یی اها

و    کوشش های کارشناسانه و فنی مدیریتی و برنامه ایو آن را اوال در    امیدهای لرزان است   ،طرف ضعیف این دوگانه.  اما  اقتصادی

  کنشگران علمی در برنامه هفتم   دن برخی فرصتها برای دانشگاه ها وگنجانیه صورت امیدی لرزان به  ثانیا به طور اخص در بحث ما ، ب 

 م. اکنون هرکدام را قدری بیان می کنم:می بینی

 ی بزرگبخش اول: تأمل در نگرانی ها  ▪

 ودانشگاه ایرانی   نیاز جدی برای آینده اندیشی دربارۀ جامعه ایرانی

 بررسی را عرض می کنم:در هرخوشه جمع بندی 

 . مسألۀ سیاسی کالن وساختاری 1

 میتی  ومدیریتی در کشورفقدان سازوکارهای قانونمند برای پاسخگوشدن اختیارات حاک •

 مسائل وراه حل ها مشخص اند ایراد کار در ساختارهای قانونی برای پاسخگویی اجتماعی اختیارات در کشور است  •

 ثبات سیاسی در کشور •

 کلید می خوردبا چه رفتار حاکمیتی در قبال مسائل تدوین و تصویب برنامه هفتم با چه نوع دولت  ▪

 مدیریت بازتاب مسائل کالن در نظام  •

 ثبات مدیریتی  ✓

 الیگارشی  وملکوک الطوائف   ✓

ل 
پن

ی 
س

م 
ا

 
 آی 

یز
م

ده 
ن

ی
عال

ش 
وز

 آم
ی

وه
پژ

 



29 
 

 بازتاب مسائل کالن در سطح اجتماعی •

 شکاف جامعه و حکومت، تاب آوری اجتماعی واعتراضات  ✓

 دوگانه اختیارات متمرکز و هرج ومرج) کنترل متمرکز و هنجارگریزی اجتماعی( ✓

 وحدت سرزمینی وتمامیت ارضی  ✓

 تیارات دانشگاهی و  ادارۀ آن کالن ساختاری  در اخ بازتاب مسائل •

 دیوان محاسبات،  مرتبۀعلمی می دهد ✓

 سیاسی شدن مدیریت دانشگاه   ✓

 پاسخگویی اجتماعی دانشگاه  ✓

 مداخالت متمرکز حکومتی و  اختیارات در قلمروهای دانشگاهی و منطقه ای ✓

 ابهامات بخش غیر دولتی مستقل، مولد و رقابتی ) ومسألۀ  رانت ها و.....(   ✓

 سائل کالن ساختاری  در نظام آموزش عالی کشوربازتاب م •

 پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ) شکاف متن ها و واقعیتها، شکاف آرمانها / واقعیتها (  ✓

 رانت ها و.....( ابهامات بخش غیر دولتی مستقل، مولد و رقابتی ) ومسألۀ   ✓

که   هست    عالی در کشور  آموزش    یمجتمع     99  جنگل آموزش عالی  وافت شدید کیفیت)در همین سال جاری ✓

 رشته!  23دانشجو را عهده دار شده است در  3860عضو هیأت علمی ،  45با 

معنو ✓ مالکیت  و   انتشار  حقوق  ابهامات  دستبرد   ، علمی  های  کژکارکردی  شیوع  و  هنجاری  های  و  ضعف  ی 

 ضمانت اجرایی شدن واثربخشی  آیین نامه ها واقدام های نظارتی  وقضایی   مشکل 

 لۀ دیپلماسی .مسأ2

 آن  احتماالت ِ  مربوط به  جنگی در منطقه  و هزینه های ملی آرایشتقابل با کشورهای بزرگ غربی تا حد  •

آن   • وعملکرد  دانشگاهی  نظام  در  وصلح  امنیت  رفتن  بین  از  از  تأثیر  این )ترس  با  دانشگاه  و  ایران  عالی  آموزش  اینکه 

 خواهد کرد  بارسنگینی که می کشد، در این شرایط چگونه کار

 .مسألۀ پاندمی  3

 بیماری کرونا و آثار آن •

 پیامدهای اقتصادی اجتماعی روانی  سیاسی   •

 بیکاری، فقر، رکود، تورم،کاهش سرمایه گذاری و....   •

 ی شهروندان ما چه می شود ، اجتماع ی ، روان ی، بدن یسالمت ذهن •
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 .مسألۀ اقتصادی ۴

 اقتصاد سیاسی و تأثیرش بر آینده ایران •

 اجتماعی وآینده ایران اقتصاد •

  عالی و تحقیقات )بویژه علوم پایه وبنیادی و....( انقباض مالی برای آموزش  •

 تکلیف صندوق های حمایتی  •

 ناپایداری مالی دانشگاه   •

 عدالت و برابری فرصتها •

 حمایت از کاالهای عمومی گم شده اصل  پولی شدن  و  •

 رو های فرّارِ  پیش فرصت آخرین امیدها برای  بخش دوم: ▪

بخشی از مدیران دنشگاهی و بخش اندکی از خبره ها در کنار  فرصتهای فرار گذاشته ام.  یبرا دهایام نیآخراسم طرف ضعیف دوگانه را 

به نظر می رسد هرچه  .  دوزندب  وزنۀ سنگین بیم ها،  بناگزیر می کوشند چشمی نیز به  حتی کم ترین امکانها و فرصتهای پیش رو  

؛ این امید ها بیشتر   نزدیک می شود  دیریتی مشارکت کنندگان به سطوح میانی وبویژه باالی مدیریتی  و حاکمیتی  موقعیتهای اداری  وم

در برنامه    یقانون  یسازوکارهابا این امیدواری که  معطوف می شود.    فرصتهای فرّارِ  پیش روعمل می کنند  و نگاه ها هرچه بیشتر به   

ارتباط دانشگاه با  برای    ،  محیطهای مجازی، برای ظرفیت  بین المللی شدن آموزش عالی  ی برا،  اهدانشگ  ییتقاضاگرا  یبرا  مثال    هفتم

وافزایش منابع دانشگاه  ونظام علمی  و تقویت وتثبیت اختیارات هیأت های  امنا ومانند آن گنجانیده    یاجتماع  ییجامعه و  پاسخگو

 شود.  

ها،  به سراغ دانشگاه آن  وزش عالی و دانشگاه خیلی مهم و باارزش است ، برای پی جویی چون این امیدها برای ما وبرای آینده ایران وآم

با وجود چند بار مکاتبه با همه دانشگاه های کشور و  کوشش جدی و پیگیر و صادقانه  و شبانه روزی کارشناس متعهد و  .  ها رفتیم

نی و  ماه  از یک  بیش  نیاز، گذشت  مرادی  فاتح  آقای  پنل جناب  کاربرگمسؤول  ارسال  تاریخ  از  ها  م  دانشگاه  از  تعداد محدودی   ، ها 

هم مؤسسات نسبتا    ،   هم دانشگاه های بزرگ مثل فردوسی و شهید بهشتی و کردستان و یزد    در میان آنها.  کنون به ما پاسخ داده اندتا

 بود.    شگاه رنگو هم برخی پژوهشگاه ها مثل  پژوه  کوچکتر مثل صنعتی قم، خیام نیشابور، سلمان فارسی 

   به دست آورد این بود که  ها ها در قبال تکمیل کاربرگبرای عدم پاسخگویی دانشگاه کارشناس محترم میز  مهمترین علل و دالیلی که

ی گیرند یا به دلیل مشغله کار ها قرار نمیرسد بسیاری از روسا و مدیران دانشگاهی اصال در جریان ارسال این قبیل نامهبه نظر می »

کنند و در نتیجه پاسخ  رسانی و انجام وظایف محوله کوتاهی میان و مسئوالن دفتری در اطالعبسیاری از کارمند  شود؛زیاد فراموش می

نامه انداخته میبه چنین  از دانشگاه  شود؛های پشت گوش  تعداد قابل توجهی  با  اینکه شخصا  برای با وجود  بوده و حتی  ارتباط  ها در 
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رسد شاید برخی از  است؛به نظر میاپ فرستاده اما باز هم پاسخی دریافت نکردهها را از طریق ایمیل یا حتی واتسکاربرگبرخی از آنها  

 «.روسا دانشگاهی به اثربخش بودن این قبیل کارها و تعامالت باوری ندارند 

کالن  ، ر بیشتر از قوتها مورد تأکید قرار گرفته استضعفها بسیاوقتی در کاربرگهای تکمیل شده  تأمل می کنیم در آنها نیز به طور کلی   

راه حل های مستتر در  ،  چالشهای پیش رو بسیار  کالن دیده شده و جدی و سنگین به نظر می رسند،  روندها نوعا نگران کننده اند

برای مداخله در برنامه هفتم به  ن همچنان   در عین حال سو سوهایی از امید های لرزا ؛     کاربرگها نوعا نهادی  و کالن  وساختاری اند

 . چشم می خورد

به دو دوتایی مهم می رسد:   اینجانب در خصوص آینده   تأمل  لرزان وفرّار،  1حاصل  امیدهای  تغییرات  2. بیم های بزرگ وسنگین/   .

 : شکل زیر().  از دل این دو، چهار سناریو  به دست می آیدویرانگر سراسیمه و بهنگام و سازنده/  تغییرات 

 ................................................) اصالحات نهادی وساختاری(  نود ۀ. دقیق1

 های غیرقابل پیش بینی( ..........................................)فرصتدستی از غیب .2

 انگر( ..........................................) به هم ریختگی ویرکابوس روزانه .3

 .)ادامه وضعیت موجود و شکننده( های آرام بخش............................قرص .۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی هشداردهنده بیم ها  

 

 تغییرات سازنده 

 دقیقۀ نود 

 اصالحات نهادی وساختاری 

 کابوس روزانه 

رانگریو یختگیبه هم ر   

 

غیب دستی از   

ین ی ب شی پ رقابلی غ یفرصتها  

آرام بخش  ی قرص ها  

موجود و شکننده  ت ی ادامه وضع  
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برای برنامه    «  اصالحات نهادی وساختاری مسالمت آمیز  وسازنده  در آموزش عالی و دانشگاه  »در اینجا به سیاستهای سناریوی اول 

 بسنده می کنیم: هفتم توسعه  

 ای تفویض اختیار ساختاری و قدرت سپاری و توانمندسازیسیاسته  .یک

 استقالل نهادی دانشگاهتقویت و تثبیت اختیارات هیأت های امنای دانشگاهی برای  .1

 رفع قانونی والزم االجرای مداخالت حکومتی در ادارۀ دانشگاه  و نیز حیات آکادمیک آن   .2

 تفویض اختیارات منطقه ای به اموزش عالی   .3

 دن فعالیتهای آموزشی  و پژوهشی و خدمات تخصصیرات  دیپلماسی علمی  به دانشگاه ها برای بین المللی شتحویل اختیا .4

ایجاد نهاد ملی اعتبارسنجی آموزش عالی  با مشارکت نهادهای مستقل حرفه ای  وتخصصی  ودانشگاه های با کیفیت کشور   .5

 برای تشکیل شبکه ملی کیفیت  

 قه ای  و بین المللی کیفیت دانشگاهعضویت ایران در شبکه های منط .6

 حمایت  عمومی برای علوم وتحقیقات و آموزش عالی سیاستهای  دو. 

 با معیارهای آکادمیک جهانی دانشگاه ها اعتبارسنجیاز مشوق ها و ابزارهای مالی و حقوقی برای حمایت   .7

 نشگاهی فعالیت های دا تقویت زیرساختهای سخت ونرم برای الکترونیکی شدنحمایت از  .8

 آموزش عالی   بین المللی شدناز مشوق ها و ابزارهای مالی و حقوقی برای حمایت   .9

 در  احکامی از برنامه و نیز بودجه های ساالنه  هیأت علمی   تقویت منزلت ومعیشت  .10

 آنها تنوع منابعحمایت از منابع عمومی دانشگاه ها در عین افزایش  .11

 رؤسای دانشگاه هانظامی آکادمیک و حرفه های برای انتخاب  .12

منطقه    دانشگاه های با کیفیت)دانشگاه های  با ابتکار عملاتحادیه ها ومجامع دانشگاهی  مشوق های حمایتی برای تأسیس   .13

 واجد استانداردهای الزم ( ای

توسط  .14 کیفیت  های  لیگ  تشکیل  برای  حقوقی  و  مالی  ابزارهای  و  ها  ها  مشوق  ک  یدانشگاه  مؤسسات    ت یفیبا  جذب  )و 

 ت متعدد  آموزش عالی در کشور به اعتبارسنجی شدن و در نتیجه عضویت یافتن در لیگ های شبکه ( ومجتمعا

 ی مجاز یهاط یبا استفاده از مح یشدن آموزش عال یالملل نیبهای قانونی برای  مشوق .15

 ه یعلوم پا یبرا یصد از اعتبارات دولتتا پانزده در دهاختصاص  .16

 ی مشترک داخلی وخارجی در رساله های دکتری  برای استادان راهنما یقانون یمشوق ها .17

  های باکیفیت ملی با طرفهای معتبر جهانی دانشگاهمشترک  سرمایه گذاری های   یبرا یقانون یهامشوق .18
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 آکادمیک متخصصین برجستۀ ایرانی در خارج از کشور  ها جهت تردد علمی وحمایتی برای دانشگاه ابزارهای قانونی و .19

 تقل دانش آموختگان کشور حمایت از سازمان مس .20

های  دکتری  دارای متقاضی بیرونی در سرتاسر  ای خدمات تخصصی دانشگاهی و رساله تشکیل صندوق ملی حمایتی بر   .21

 کشور 

ثبت  ب.  ،    برابر معیارها  ل کمیته اخالق علمییتشک   » الف.جهتِو ننهادهای علمی    مشوق های حمایتی برای دانشگاه ها   .22

  ها و بولتن ها و سایت  )سامانه ثبت پیشنهاده ها، سامانۀ پارسا، همانندجو  و...، ج. تعداد انتشارات وداک    ها در ایرانفعالیت

تقو  یعلم  یها یاز کژکارکرد  یریشگیپحتی واحدهای آموزش درسی    ها وکارگاه   ترویج اخالق و،  یعلم  یدرستکار  تیو 

 هنجارهای علمی(  

کارافرینی و اثربخشی اجتماعی دانش آموختگان با حمایت از  تعامالت دانشگاه ها    حمایت از سامانه های  پیگیری اشتغال  و  .23

 زندگی   جهان کار  و با جامعه و

فعالیتهای .24 در  پایداری  اصول  رعایت  و  سالم  زیست  محیط  از  مراقبت  برای  مؤثر  قانونی  ،تحقیقاتی،     ابزارهای  آموزشی 

 آزمایشگاهی و سایر خدمات   
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 1393مرداد  –پژوهی آموزش عالی ایران احیه میز آیندهپنل افتت ➢

 1393شهریور   –پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه  ➢

 1393مهرماه  –پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها  ➢

 1393آبان  -پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان ➢

 1393آذر   –یادگیری  -یاددهی پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده  ➢

 1393بهمن  –پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی  ➢

 1393بهمن  –پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران  ➢

 1394خرداد  –پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران  ➢

 1394آبان  –شجو در آموزش عالی غیرانتفاعی پنل دهم: جذب دان ➢

 1394های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آینده آن بهمن یازدهم: تأملی درباره شاخصپنل  ➢

 های خودتنظیمی مناطق در پنل دوازدهم: ضرورت تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیت  ➢

 1395خرداد   –ای سرزمین آمایش منطقهکشور و  ➢

 ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطحای دانشگاه:شبکه منطقه  پنل سیزدهم ➢

 1395تیر ماه  –خود تنظیمی مناطق و استقالل دانشگاهی  ➢

 1395آذر  –پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای یادگیری مداوم  ➢

 1395اسفند  –ی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن گزینهای بومی اندیشی سیاستپنل پانزدهم: آینده ➢

 های میز آینده پژوهی در سایت موسسه گزارش پنل  PDFهای فایل 

 میز آینده پژوهی آموزش عالی که از سایت میز با نشانی زیر به طور کامل قابل دریافت است.  ۀ پنل ها برگزار شدفهرست 

https://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695 

 ومتفکران لطفا با مالحظات و نقدهای خود به بهبود عملکرد این میز ومباحث آن یاری کنندمنتقدان محققان و 

 لینک:  

https://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695 
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 1396بهار –های جهانی چه می شود ها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتپنل شانزدهم: آینده دانشگاه ➢

 1396تابستان   –گذاری آن پنل هفدهم: محافظت از آینده علوم محض، پایه، بنیادی و الزامات سیاست  ➢

 1396پاییز -انشگاهی ما پنل هیجدهم: آینده کالس درس د ➢

 1396پاییز -اندیشی درباره وضعیت دورههای دکتری آموزش عالی وجود و مطلوب و آیندهپنل نوزدهم: بررسی وضع م ➢

 1396پاییز -های ریاضی در ایران پنل بیستم: آینده علوم و آموزش ➢

 97تیر  –ر بحبوحۀ چالشها( پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور )دانشگاه بودن د ➢

 97مهر  –ها و تجارب جهانی ه موسسات پژوهشی کشور با تاکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشپنل بیست و دوم: آیند ➢

 97آذر  –پنل بیست و سوم: آینده تاثیر اجتماعی دانشگاه در ایران  ➢

 98اردیبهشت  –الت نوپدید در ایران و جهان ای با توجه به تحوپنل بیست و چهارم: آینده آموزش عالی فنی و حرفه  ➢

 98شهریور  –پنل بیست و پنجم: فضای مجازی و آینده آموزش عالی  ➢

 98مهرماه  –ها در دانشگاه آینده پنل بیست و ششم: مدیریت دانش و مستندسازی تجربه ➢

 98آذر  –: مرور تجربه های دانشگاه کاشان: آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع پنل بیست و هفتم ➢

 1399مردادماه  –تحریمی  –پنل بیست و هشتم: بررسی سناریوهای عبور دانشگاه ایرانی از شرایط کرونایی  ➢

 1399مردادماه  –)بخش اول(  ها در برنامه هفتم توسعهدانشگاه ندهیآ یبررسپنل بیست و نهم:  ➢

شهریورماه   –)بخش دوم(    دوره برنامه هفتم  یبرا  یشیاند  ندهیآ  :  1400دانشگاه در دهه    یآت  ی هاو بازدارنده  هاشران یپام:  پنل سی ➢

1399 
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