ابالغ سیاستهای کلی «علن و فناوری»
حضزت آیتاهلل خاهٌِای رّثز اًمالب اسالهی در اجزای تٌذ یه اصل  ۱۱۱لاًَى اساسی سیاستّای ولی «علن ٍ فٌاٍری» را وِ
پس اس هطَرت تا هجوع تطخیص هصلحت ًظام تعییي ضذُ است ،اتالغ وزدًذ.
هتي سیاستّای ولی علن ٍ فٌاٍری وِ تِ رؤسای لَای سِگاًِ ٍ رئیس هجوع تطخیص هصلحت ًظام اتالغ ضذُ ،تِ ایي ضزح
است:
تسن اهلل الزحوي الزحین
سیاستهای کلی علن و فناوری (نظام آهوزش عالی ،تحقیقات و فناوری)
- ۱جْاد هستوز علوی تا ّذف وسة هزجعیت علوی ٍ فٌاٍری در جْاى تا تأویذ تز:
- ۱-۱تَلیذ علن ٍ تَسعِ ًَآٍری ٍ ًظزیِ پزداسی.
- ۱-۲ارتماء جایگاُ جْاًی وطَر در علن ٍ فٌاٍری ٍ تثذیل ایزاى تِ لطة علوی ٍ فٌاٍری جْاى اسالم.
- ۱-۳تَسعِ علَم پایِ ٍ تحمیمات تٌیادی.
- ۱-۴تحَل ٍ ارتماء علَم اًساًی تَیژُ تعویك ضٌاخت هعارف دیٌی ٍ هثاًی اًمالب اسالهی تا :تمَیت جایگاُ ٍ هٌشلت ایي علَم،
جذب افزاد هستعذ ٍ تا اًگیشُ ،اصالح ٍ تاسًگزی در هتَى ،تزًاهِّا ٍ رٍشّای آهَسضی ٍ ارتماء ووی ٍ ویفی هزاوش ٍ فعالیتّای
پژٍّطی هزتَط.
- ۱-۵دستیاتی تِ علَم ٍ فٌاٍریّای پیطزفتِ تا سیاستگذاری ٍ تزًاهِ ریشی ٍیژُ.
- ۲تْیٌِ ساسی عولىزد ٍ ساختار ًظام آهَسضی ٍ تحمیماتی وطَر تِ هٌظَر دستیاتی تِ اّذاف سٌذ چطناًذاس ٍ ضىَفایی علوی
تا تأویذ تز:
 - ۲-۱هذیزیت داًص ٍ پژٍّص ٍ اًسجام تخطی در سیاستگذاری ،تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت راّثزدی در حَسُ علن ٍ فٌاٍری ٍ ارتماء
هستوز ضاخصّا ٍ رٍسآهذساسی ًمطِ جاهع علوی وطَر تا تَجِ تِ تحَالت علوی ٍ فٌی در هٌطمِ ٍ جْاى.
 - ۲-۲اصالح ًظام پذیزش داًطجَ ٍ تَجِ ٍیژُ تِ استعذاد ٍ عاللوٌذی داًطجَیاى در اًتخاب رضتِ تحصیلی ٍ افشایص ٍرٍد
داًطجَیاى تِ دٍرُّای تحصیالت تىویل.
- ۲-۳ساهاًذّی ٍ تمَیت ًظام ّای ًظارت ،ارسیاتی ،اعتثارسٌجی ٍ رتثِ تٌذی در حَسُّای علن ٍ فٌاٍری.
- ۲-۴ساهاًذّی ًظام هلی آهار ٍ اطالعات علوی ،پژٍّطی ٍ فٌاٍری جاهع ٍ وارآهذ.
- ۲-۵حوایت اس تأسیس ٍ تَسعِ ضْزن ّا ٍ پارنّای علن ٍ فٌاٍری- ۲-۶.تَسیع عادالًِ فزصتّا ٍ اهىاًات تحصیل ٍ تحمیك
در آهَسش عالی در سزاسز وطَر.
- ۲-۷ضٌاسایی ًخثگاى ،پزٍرش استعذادّای درخطاى ٍ حفظ ٍ جذب سزهایِّای اًساًی.
- ۲-۸افشایص تَدجِ تحمیك ٍ پژٍّص تِ حذالل  ۴۴تَلیذ ًاخالص داخلی تا پایاى سال  ۱۴۱۴تا تأویذ تز هصزف تْیٌِ هٌاتع ٍ
ارتماء تْزٍُری.

- ۳حاوویت هثاًی ،ارسش ّا ،اخالق ٍ هَاسیي اسالهی در ًظام آهَسش عالی ،تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ تحمك داًطگاُ اسالهی تا تأویذ
تز:
- ۳-۱اّتوام تِ ًظام تعلین ٍ تزتیت اسالهی ٍ اصل پزٍرش در وٌار آهَسش ٍ پژٍّص ٍ ارتماء سالهت رٍحی ٍ هعٌَی داًص
پژٍّاى ٍ آگاّیّا ٍ ًطاط سیاسی آًاى.
- ۳-۲تزتیت اساتیذ ٍ داًطجَیاى هإهي تِ اسالم ،تزخَردار اس هىارم اخاللی ،عاهل تِ احىام اسالهی ،هتعْذ تِ اًمالب اسالهی ٍ
عاللوٌذ تِ اعتالی وطَر.
- ۳-۳حفظ هَاسیي اسالهی ٍ ارسشّای فزٌّگی ٍ اجتواعی در استفادُ اس علن ٍ فٌاٍری.
- ۴تمَیت عشم هلی ٍ افشایص درن اجتواعی ًسثت تِ اّویت تَسعِ علن ٍ فٌاٍری:
- ۴-۱تمَیت ٍ گستزش گفتواى تَلیذ علن ٍ جٌثص ًزمافشاری در وطَر.
- ۴-۲ارتماء رٍحیِ ًطاط ،اهیذ ،خَدتاٍریًَ ،آٍری ًظامهٌذ ،ضجاعت علوی ٍ وار جوعی ٍ ٍجذاى واری.
- ۴-۳تطىیل وزسیّای ًظزیِ پزداسی ٍ تمَیت فزٌّگ وسة ٍ وار داًصتٌیاى ٍ تثادل آراء ٍ تضارب افىار ،آساداًذیطی علوی.
- ۴-۴ارتماء هٌشلت ٍ تْثَد هعیطت استاداى ،هحمماى ٍ داًصپژٍّاى ٍ اضتغال داًص آهَختگاى.
- ۴-۵احیاء تاریخ علوی ٍ فزٌّگی هسلواًاى ٍ ایزاى ٍ الگَساسی اس هفاخز ٍ چْزُّای هَفك عزصِ علن ٍ فٌاٍری.
- ۴-۶گستزش حوایتّای ّذفوٌذ هادی ٍ هعٌَی اس ًخثگاى ٍ ًَآٍراى ٍ فعالیتّای عزصِ علن ٍ فٌاٍری.
- ۵ایجاد تحَل در ارتثاط هیاى ًظام آهَسش عالی ،تحمیمات ٍ فٌاٍری تا سایز تخصّا تا تأویذ تز:
- ۵-۱افشایص سْن علن ٍ فٌاٍری در التصاد ٍ درآهذ هلی ،اسدیاد تَاى هلی ٍ ارتماء وارآهذی.
- ۵-۲حوایت هادی ٍ هعٌَی اس فزآیٌذ تثذیل ایذُ تِ هحصَل ٍ افشایص سْن تَلیذ هحصَالت ٍ خذهات هثتٌی تز داًص پیطزفتِ
ٍ فٌاٍری داخلی در تَلیذ ًاخالص داخلی تا ّذف دستیاتی تِ سْن  ۵۱درصذ.
- ۵-۳تحىین ٍ تعویك پیًَذ حَسُ ٍ داًطگاُ ٍ تمَیت ّوىاریّای هستوز راّثزدی.
- ۵-۴تٌظین راتطِ هتماتل تحصیل تا اضتغال ٍ هتٌاسة ساسی سطَح ٍ رضتِّای تحصیلی تا ًمطِ جاهع علوی وطَر ٍ ًیاسّای
تَلیذ ٍ اضتغال.
- ۵-۵تعییي اٍلَیتّا در آهَسش ٍ پژٍّص تا تَجِ تِ هشیتّا ،ظزفیتّا ٍ ًیاسّای وطَر ٍ الشاهات ًیل تِ جایگاُ اٍل علوی ٍ
فٌاٍری در هٌطمِ.
- ۵-۶حوایت اس هالىیت فىزی ٍ هعٌَی ٍ تىویل سیزساختّا ٍ لَاًیي ٍ همزرات هزتَط.
- ۵-۷افشایص ًمص ٍ هطاروت تخصّای غیزدٍلتی در حَسُ علن ٍ فٌاٍری ٍ ارتماء سْن ٍلف ٍ اهَر خیزیِ در ایي حَسُ.
- ۵-۸تَسعِ ٍ تمَیت ضثىِّای ارتثاطات هلی ٍ فزاهلی هیاى داًطگاُّا ،هزاوش علوی ،داًطوٌذاى ٍ پژٍّطگزاى ٍ تٌگاُّای
تَسعِ فٌاٍری ٍ ًَآٍری داخلی ٍ خارجی ٍ گستزش ّوىاریّا در سطَح دٍلتی ٍ ًْادّای هزدهی تا اٍلَیت وطَرّای اسالهی.

– ۶گستزش ّوىاری ٍ تعاهل فعال ،ساسًذُ ٍ الْام تخص در حَسُ علن ٍ فٌاٍری تا سایز وطَرّا ٍ هزاوش علوی ٍ فٌی هعتثز
هٌطمِای ٍ جْاًی تَیژُ جْاى اسالم ّوزاُ تا تحىین استمالل وطَر ،تا تأویذ تز:
- ۶-۱تَسعِ صٌایع ٍ خذهات هثتٌی تز علَم ٍ فٌاٍریّای جذیذ ٍ حوایت اس تَلیذ ٍ صادرات هحصَالت داًص تٌیاى ٍ هتىی تز
فٌاٍریّای تَهی تَیژُ در حَسُ ّای دارای هشیت ٍ ظزفیت ،تا اصالح اهز ٍاردات ٍ صادرات وطَر.
- ۶-۲اّتوام تز اًتمال فٌاٍری ٍ وسة داًص طزاحی ٍ ساخت تزای تَلیذ هحصَالت در داخل وطَر تا استفادُ اس ظزفیت تاسار
هلی در هصزف واالّای ٍارداتی.
- ۶-۳استفادُ اس ظزفیت ّای علوی ٍ فٌی ایزاًیاى همین خارج ٍ جذب هتخصصاى ٍ هحمماى تزجستِ سایز وطَرّا تَیژُ
وطَرّای اسالهی حسة ًیاس.
- ۶-۴تثذیل ایزاى تِ هزوش ثثت هماالت علوی ٍ جذب ًتایج پژٍّصّای هحمماىً ،خثگاى علوی ٍ ًَآٍراى سایز وطَرّا تَیژُ
جْاى اسالم.

