
 «علن و فناوری»های کلی  ابالغ سیاست

را وِ « ٍ فٌاٍری علن»ّای ولی  سیاست اساسی لاًَى ۱۱۱ اصل یه تٌذ اجزای ای رّثز اًمالب اسالهی در اهلل خاهٌِ حضزت آیت

  .وزدًذ ًظام تعییي ضذُ است، اتالغ پس اس هطَرت تا هجوع تطخیص هصلحت

تطخیص هصلحت ًظام اتالغ ضذُ، تِ ایي ضزح  گاًِ ٍ رئیس هجوع ّای ولی علن ٍ فٌاٍری وِ تِ رؤسای لَای سِ هتي سیاست

 :است

 

  الزحین  الزحوي  اهلل  تسن                                       

  (فناوری تحقیقات وهای کلی علن و فناوری )نظام آهوزش عالی،  سیاست

 

  :تز ٍ فٌاٍری در جْاى تا تأویذ علوی هزجعیت تا ّذف وسة علوی هستوز جْاد -۱

  .پزداسی ًظزیِ ٍ تَسعِ ًَآٍری ٍ علن تَلیذ- ۱-۱

  .در علن ٍ فٌاٍری ٍ تثذیل ایزاى تِ لطة علوی ٍ فٌاٍری جْاى اسالم ارتماء جایگاُ جْاًی وطَر -۲-۱

  .پایِ ٍ تحمیمات تٌیادیعلَم  تَسعِ -۳-۱

هعارف دیٌی ٍ هثاًی اًمالب اسالهی تا: تمَیت جایگاُ ٍ هٌشلت ایي علَم،  تَیژُ تعویك ضٌاخت اًساًی علَم ارتماء ٍ تحَل -۴-۱

ّای  ووی ٍ ویفی هزاوش ٍ فعالیت ّای آهَسضی ٍ ارتماء ّا ٍ رٍش َى، تزًاهِهستعذ ٍ تا اًگیشُ، اصالح ٍ تاسًگزی در هت جذب افزاد

  .پژٍّطی هزتَط

  .پیطزفتِ تا سیاستگذاری ٍ تزًاهِ ریشی ٍیژُ ّای دستیاتی تِ علَم ٍ فٌاٍری -۵-۱

ٍ ضىَفایی علوی  اًذاس چطن سٌذ آهَسضی ٍ تحمیماتی وطَر تِ هٌظَر دستیاتی تِ اّذاف تْیٌِ ساسی عولىزد ٍ ساختار ًظام -۲

  :تز ویذ تا تأ

راّثزدی در حَسُ علن ٍ فٌاٍری ٍ ارتماء  هذیزیت داًص ٍ پژٍّص ٍ اًسجام تخطی در سیاستگذاری، تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت -۱-۲

  .فٌی در هٌطمِ ٍ جْاى وطَر تا تَجِ تِ تحَالت علوی ٍ علوی جاهع ًمطِ ّا ٍ رٍسآهذساسی هستوز ضاخص

عاللوٌذی داًطجَیاى در اًتخاب رضتِ تحصیلی ٍ افشایص ٍرٍد  اصالح ًظام پذیزش داًطجَ ٍ تَجِ ٍیژُ تِ استعذاد ٍ -۲-۲

  .ت تىویلتحصیال ّای داًطجَیاى تِ دٍرُ

  .ّای علن ٍ فٌاٍری رتثِ تٌذی در حَسُ ساهاًذّی ٍ تمَیت ًظام ّای ًظارت، ارسیاتی، اعتثارسٌجی ٍ -۳-۲

  .علوی، پژٍّطی ٍ فٌاٍری جاهع ٍ وارآهذ ساهاًذّی ًظام هلی آهار ٍ اطالعات -۴-۲

ّا ٍ اهىاًات تحصیل ٍ تحمیك  عادالًِ فزصتتَسیع  -۲-۶.ّای علن ٍ فٌاٍری پارن حوایت اس تأسیس ٍ تَسعِ ضْزن ّا ٍ -۵-۲

  .آهَسش عالی در سزاسز وطَر در

  .اًساًی ّای ٍ حفظ ٍ جذب سزهایِ درخطاى استعذادّای پزٍرش ضٌاسایی ًخثگاى، -۷-۲

تا تأویذ تز هصزف تْیٌِ هٌاتع ٍ  ۱۴۱۴پایاى سال  تَلیذ ًاخالص داخلی تا ۴۴افشایص تَدجِ تحمیك ٍ پژٍّص تِ حذالل  -۸-۲

  .ٍری ارتماء تْزُ
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تا تأویذ  اسالهی داًطگاُ تحمك ّا، اخالق ٍ هَاسیي اسالهی در ًظام آهَسش عالی، تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ هثاًی، ارسش حاوویت -۳

 :تز

ٍ هعٌَی داًص  ًظام تعلین ٍ تزتیت اسالهی ٍ اصل پزٍرش در وٌار آهَسش ٍ پژٍّص ٍ ارتماء سالهت رٍحی اّتوام تِ -۱-۳

  .ّا ٍ ًطاط سیاسی آًاى پژٍّاى ٍ آگاّی

تِ اًمالب اسالهی ٍ  ی، هتعْذداًطجَیاى هإهي تِ اسالم، تزخَردار اس هىارم اخاللی، عاهل تِ احىام اساله تزتیت اساتیذ ٍ -۲-۳

  .عاللوٌذ تِ اعتالی وطَر

  .فزٌّگی ٍ اجتواعی در استفادُ اس علن ٍ فٌاٍری ّای حفظ هَاسیي اسالهی ٍ ارسش -۳-۳

  :علن ٍ فٌاٍریتَسعِ  ٍ افشایص درن اجتواعی ًسثت تِ اّویت هلی عشم تمَیت -۴

  .در وطَر افشاری ًزم جٌثص تمَیت ٍ گستزش گفتواى تَلیذ علن ٍ -۱-۴

  .واری ٍجذاى ٍ وار جوعی ٍ علوی ضجاعت هٌذ، ًطاط، اهیذ، خَدتاٍری، ًَآٍری ًظام ارتماء رٍحیِ -۲-۴

 .علوی آساداًذیطی ٍ تثادل آراء ٍ تضارب افىار، تٌیاى داًص وسة ٍ وار فزٌّگ پزداسی ٍ تمَیت ّای ًظزیِ تطىیل وزسی- ۳-۴

  .پژٍّاى ٍ اضتغال داًص آهَختگاى هحمماى ٍ داًص هعیطت استاداى، ارتماء هٌشلت ٍ تْثَد -۴-۴

  .فٌاٍری ّای هَفك عزصِ علن ٍ علوی ٍ فزٌّگی هسلواًاى ٍ ایزاى ٍ الگَساسی اس هفاخز ٍ چْزُ احیاء تاریخ -۵-۴

  .ّای عزصِ علن ٍ فٌاٍری فعالیت ّای ّذفوٌذ هادی ٍ هعٌَی اس ًخثگاى ٍ ًَآٍراى ٍ گستزش حوایت -۶-۴

  :ّا تا تأویذ تز تحمیمات ٍ فٌاٍری تا سایز تخص َل در ارتثاط هیاى ًظام آهَسش عالی،ایجاد تح -۵

  .التصاد ٍ درآهذ هلی، اسدیاد تَاى هلی ٍ ارتماء وارآهذی افشایص سْن علن ٍ فٌاٍری در -۱-۵

پیطزفتِ  هثتٌی تز داًص اس فزآیٌذ تثذیل ایذُ تِ هحصَل ٍ افشایص سْن تَلیذ هحصَالت ٍ خذهات حوایت هادی ٍ هعٌَی -۲-۵

  .درصذ ۵۱ٍ فٌاٍری داخلی در تَلیذ ًاخالص داخلی تا ّذف دستیاتی تِ سْن 

  .راّثزدی ّای هستوز تحىین ٍ تعویك پیًَذ حَسُ ٍ داًطگاُ ٍ تمَیت ّوىاری -۳-۵

علوی وطَر ٍ ًیاسّای  ّای تحصیلی تا ًمطِ جاهع رضتِ تٌظین راتطِ هتماتل تحصیل تا اضتغال ٍ هتٌاسة ساسی سطَح ٍ -۴-۵

  .تَلیذ ٍ اضتغال

ًیل تِ جایگاُ اٍل علوی ٍ  ّا ٍ ًیاسّای وطَر ٍ الشاهات ّا، ظزفیت ّا در آهَسش ٍ پژٍّص تا تَجِ تِ هشیت اٍلَیت تعییي -۵-۵

  .فٌاٍری در هٌطمِ

  .ّا ٍ لَاًیي ٍ همزرات هزتَط تىویل سیزساخت حوایت اس هالىیت فىزی ٍ هعٌَی ٍ -۶-۵

 .غیزدٍلتی در حَسُ علن ٍ فٌاٍری ٍ ارتماء سْن ٍلف ٍ اهَر خیزیِ در ایي حَسُ ّای افشایص ًمص ٍ هطاروت تخص -۷-۵

ّای  داًطوٌذاى ٍ پژٍّطگزاى ٍ تٌگاُ ّا، هزاوش علوی، ّای ارتثاطات هلی ٍ فزاهلی هیاى داًطگاُ تَسعِ ٍ تمَیت ضثىِ -۸-۵

 .ّا در سطَح دٍلتی ٍ ًْادّای هزدهی تا اٍلَیت وطَرّای اسالهی ّوىاری زشتَسعِ فٌاٍری ٍ ًَآٍری داخلی ٍ خارجی ٍ گست
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هزاوش علوی ٍ فٌی هعتثز  ّوىاری ٍ تعاهل فعال، ساسًذُ ٍ الْام تخص در حَسُ علن ٍ فٌاٍری تا سایز وطَرّا ٍ گستزش –۶

  :وطَر، تا تأویذ تز ای ٍ جْاًی تَیژُ جْاى اسالم ّوزاُ تا تحىین استمالل هٌطمِ

حوایت اس تَلیذ ٍ صادرات هحصَالت داًص تٌیاى ٍ هتىی تز  ّای جذیذ ٍ تَسعِ صٌایع ٍ خذهات هثتٌی تز علَم ٍ فٌاٍری -۱-۶

  .حَسُ ّای دارای هشیت ٍ ظزفیت، تا اصالح اهز ٍاردات ٍ صادرات وطَر ّای تَهی تَیژُ در فٌاٍری

تاسار   استفادُ اس ظزفیت تزای تَلیذ هحصَالت در داخل وطَر تاتز اًتمال فٌاٍری ٍ وسة داًص طزاحی ٍ ساخت  اّتوام -۲-۶

   .هلی در هصزف واالّای ٍارداتی

وطَرّا تَیژُ  ّای علوی ٍ فٌی ایزاًیاى همین خارج ٍ جذب هتخصصاى ٍ هحمماى تزجستِ سایز ظزفیت استفادُ اس -۳-۶

  .وطَرّای اسالهی حسة ًیاس

ّای هحمماى، ًخثگاى علوی ٍ ًَآٍراى سایز وطَرّا تَیژُ  علوی ٍ جذب ًتایج پژٍّص تثذیل ایزاى تِ هزوش ثثت هماالت -۴-۶

 .اسالم جْاى

 

 

 


