
وزارت علوم درنگاهی به روند اجرای پروژه های ابالغی اقتصاد مقاومتی   

 30ر قالب ابالغیه یکی از مخاطبین ابالغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. د

در زمینه اقتصاد مقاومتی  95پروژه برای این وزارتخانه به عنوان اولویت های اجرایی سال  4این ستاد،  1395اردیبهشت ماه 

 .مشخص شده اند

 

از سوی مقام معظم « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»با عنوان  95در ابتدای امسال و همزمان با نامگذاری سال 

رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برخی از پروژه های وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی و 

در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص کرد 59های اجرایی آنها در سال غیردولتی را به عنوان اولویت .  

 

برنامه ملی که در راستای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور  12این پروژه ها متناسب با 

در نیمه دوم سال گذشته به تصویب رسیده بودند، انتخاب شده اند و با صدور ابالغیه هایی توسط ریاست این 

ها و دستگاه های مختلف در مسیر اجرا قرار گرفته اندمهور( به وزارتخانهستاد )معاون اول رئیس ج .  

 

 22پروژه برای  121تیر امسال، مجموعا  2فروردین تا  30ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از  9براساس 

صدا و سیما( به  دستگاه غیردولتی )سازمان 1معاونت رئیس جمهور( و  3وزارتخانه و  13دستگاه دولتی )شامل 

در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص شده است 95های اجرایی آنها در سال عنوان اولویت . 

یکی از مخاطبین ابالغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. در 

ارتخانه به عنوان اولویت های اجرایی سال پروژه برای این وز 4اردیبهشت ماه امسال این ستاد،  30قالب ابالغیه 

توسعه اقتصاد »در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص شده اند. تمامی این پروژه ها، مرتبط با برنامه ملی  95

است. در جدول زیر، فهرست پروژه های ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت علوم، « بنیاندانش

هر یک از پروژه ها با بندهای مختلف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین شده  تحقیقات و فناوری و ارتباط

 است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است هیچ کدام از پروژه های ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 

د، د. با این وجووزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارتباط خاصی با بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندار

 اجرای هر کدام از این پروژه ها، مزایای مهمی برای کشور به همراه دارد که عبارتست از:

 

 



 

 

 کارآفرینی کشور، عالی آموزش فعلی نظام در )بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور(: 1پروژه شماره  -الف

راستای ارزش  در آموزشی نظام این که صورتی در بنابراین نیست، خاصی جایگاه دارای و ندارد اعراب از محلی

 پیدا اهشک مرور به دانشگاهی التحصیالن فارغ زایی اشتغال مشکالت آفرینی و کارآفرینی بازنگری و اصالح شود،

 .شود نمی رو به رو بیکار دانشگاهی التحصیالن فارغ از عظیمی گروه با کشورمان مسئوالن و کند می

 آموزش ش عالی و پژوهش(: با اجرای این پروژه،)طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموز 2پروژه شماره  -ب

 منطقه و کشور نیازهای با متناسب دانشگاهی های رشته نتیجه، در .شود می هدفمند کشور در پژوهش و عالی

 اییه رشته التحصیالن فارغ رویه بی رشد با کشور مسئوالن و شوند می ایجاد است، واقع آن در دانشگاه که ای

 .شود نمی رو به رو نیست، موجود آنها رشته با مرتبط کار و نیستند قه یا کشورمنط آن نیاز مورد که

 تحقیقات، هزینه کاهش )تبدیل برخی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی به تراز بین المللی(: 3پروژه شماره  -ج

از جمله  داخل، دانشگاههای در خارجی دانشجوی جذب و نخبگان گردش دیگر، کشورهای توانمندی از استفاده

 مزایای اجرای این پروژه هستند.

 گاهدانش ظرفیت از استفاده (:کشور )طراحی الگوی تغییر و ارتقای دانشگاه ها در حل مشکالت 4پروژه شماره  -د

 نای اجرای مزایای جمله از کشور، نیاز با متناسب و کارامد التحصیالن فارغ تربیت و کشور مشکالت حل در ها

 .هستند پروژه

 ی به روند اجرای پروژه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمه نخست امسالنگاه



تمام ابالغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مختلف از جمله وزارت علوم، تحقیقات و 

صاد مقاومتی شامل اقت زمینه در 95 سال در آنها( دار اولویت های پروژه) اجرایی هایاولویت فناوری برای تعیین

بندی است. براساس بندهای مذکور، دستگاه های مختلف موظف شدند اقدامات زیر را در  5یک بخش مشترک 

 رابطه با اجرای پروژه های مذکور مدنظر قرار دهند:

 چارچوب در و اولویت با«مجری دستگاه» توسط 95 سال در اجرا برای مصوب های پروژه اجرا و تکمیل -1

 «ارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتییکپ نظام»

بعنوان مجری هر یک از این پروژه ها و معرفی « دستگاه مجری»صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط  -2

 آنها به دبیرخانه ستاد با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت دو روز پس از ابالغ این مصوبه

نظام یکپارچه پیشبرد »برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در « برنامه عملیاتی»تهیه  -3

ه و ارائه آنها ب« دستگاه مجری»توسط مجری منصوب از سوی وزیر و یا باالترین مقام « و پایش اقتصاد مقاومتی

 هفته پس از ابالغ این مصوبهدبیرخانه ستاد پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی ظرف مدت یک 

با هدف « دستگاه مجری»انجام کلیه اقدامات الزم برای تأمین مالی هر یک از پروژه های مصوب توسط  -4

 اجرای این پروژه ها طبق زمانبندی مصوب

نظام یکپارچه پیشبرد و »گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد در چارچوب  -5

هر دو هفته « دستگاه مجری»و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد توسط « ایش اقتصاد مقاومتیپ

 یکبار به صورت مستمر

با این وجود، تاکنون هیچ گزارشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

خانه در نیمه نخست سال جاری منتشر اد برای این وزارتپروژه تعیین شده توسط این ست 4درباره روند اجرای 

نشده است. عالوه بر این، همچنان اطالعات خاصی درباره مجری و برنامه عملیاتی این پروژه ها توسط وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسانه ای نشده است. صرفا محمد فرهادی، وزیر 

 این فناوری و پژوهش معاون احمدی، وحید یقات و فناوری در اوایل تیرماه امسال در طی حکمیعلوم، تحق

 منصوب فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مقاومتی اقتصاد های طرح پیگیری مسئول عنوان به را خانه وزارت

ن پژوهش و معاو احمدی، وحید ایجداگانه احکام در امسال، مهرماه اواسط در فرهادی همچنین .کرد

 معاون نیاسر، شریعتی مجتبی و مقاومتی اقتصاد ستاد در وزیر جانشین عنوان به را خانه وزارت این فناوری

 . کرد منصوب ستاد این در پروژه مجری عنوان به را خانه وزارت این آموزشی



زارت علوم، تحقیقات و در ادامه، نگاهی به روند اجرای پروژه های ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به و

 فناوری در نیمه نخست امسال می اندازیم:

 )بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور در راستای ارزش آفرینی و کارآفرینی(: 1پروژه شماره  -1

 علوم، وزارت مسئوالن و است نشده انجام امسال نخست نیمه در زمینه این در خاصی به نظر می رسد کار

 .هستند پروژه این اجرای نحوه درباره ریزی برنامه حال در ری همچنانفناو و تحقیقات

 گرا ماموریت )طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش با هدف 2پروژه شماره  -2

 (:پژوهشی و عالی آموزش موسسات های فعالیت کردن

عه های جدید و توسهی، تصویب رشتههای دانشگاساماندهی وضعیت پذیرش دانشجو، نحوه تعیین ظرفیت رشته

یاز به ای، نهای منطقهفضای آموزشی کشور در کنار صدور مجوز برای مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به ظرفیت

تدوین برنامه جامعی را در قالب سند آمایش آموزش عالی آشکار نموده است. سندی که به دنبال توسعه 

آمایش سرزمینی باشد. رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از  هوشمند و هدفمند آموزش عالی مبتنی بر

به این موضوع اشاره کردند و نهایتا بعد از تاکیدات مکرر ایشان در سال های ۸9 ها در شهریورماهاساتید دانشگاه

طرح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این  94اخیر بر ضرورت تدوین هر چه سریعتر سند مذکور، بهمن ماه 

نقالب ازمینه به تصویب ستاد نقشه جامع علمی کشور رسید و برای تصویب نهایی، در دستور کار شورای عالی 

، طرح آمایش آموزش عالی در این شورا نیز تصویب شد. برهمین اساس 94فرهنگی قرار گرفت. اواخر اسفندماه 

هم انتظار می رفت این پروژه )سند( در سال جاری وارد فاز اجرایی شود اما مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و 

هستند. به عنوان مثال، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنان در حال برنامه ریزی درباره شیوه اجرای آن 

فناوری در دوازدهمین نشست شورای عمومی معاونان و مدیران این وزارتخانه در ابتدای شهریورماه امسال اعالم 

کرد که ساماندهی و توسعه آموزش عالی کشور بر اساس این پروژه )سند آمایش آموزش عالی( صورت می گیرد 

به تدریج و گام به گام اجرا شود و این وزارتخانه هم اکنون در حال تدوین شیوه های و کاری است که باید 

اجرایی شدن آن است که به زودی نهایی و ابالغ می شود . در همین راستا، نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

انشگاه فنی و حرفه ای( در حال بررسی طرح ادغام دو دانشگاه مهارتی کشور )دانشگاه جامع علمی و کاربردی و د

است. بنابراین در مجموع، می توان گفت که این پروژه در حال انجام است ولی در نیمه نخست امسال به کندی 

 پیش رفته است.

 (:المللی بین تراز به کشور برتر پژوهش واحد و دانشگاه 5 تبدیل) 3 شماره پروژه -3



المللی مسئله ای است که ماه هاست مکررا توسط راز بین کشور به تواحد پژوهش برتر دانشگاه و  5تبدیل 

مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان شده است ولی تاکنون هیچ برنامه عملی درباره این موضوع 

ارائه نشده و حتی نام دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی مذکور هم به تصویب نرسیده و رسانه ای نشده است. البته 

رت کلی، بین المللی سازی آموزش عالی یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در به صو

 دولت یازدهم بخصوص در شرایط پسابرجام است و این وزارتخانه به طور جدی پیگیر اجرای این موضوع است .

 ور(:کش )طراحی الگوی تغییر و ارتقای دانشگاه ها در حل مشکالت 4پروژه شماره  -4

 نخست نیمه در خاصی کار است، 1به نظر می رسد در این زمینه نیز که یک پروژه کالن مانند پروژه شماره 

 .است نگرفته صورت زمینه این در الزم رسانی اطالع یا است نشده انجام امسال

 جمع بندی

تحقیقات و فناوری در نیمه پروژه ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت علوم،  4بررسی روند اجرای 

نخست سال جاری، نشان می دهد که این وزارتخانه کارنامه درخشانی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی نداشته 

است و نمره قابل قبولی در این زمینه نمی گیرد زیرا اکثر پروژه های مذکور هنوز وارد فاز اجرایی نشده اند و 

ناوری برنامه مشخصی برای اجرای پروژه هایی مانند بازنگری و اصالح نظام هنوز حتی وزارت علوم، تحقیقات و ف

 تراز به کشور برتر پژوهش واحد و دانشگاه 5 تبدیل آموزش عالی کشور در راستای ارزش آفرینی و کارآفرینی و

قات ارت علوم، تحقیوز به مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد ابالغی پروژه تنها واقع، در. است نداده ارائه المللی بین

و فناوری که در حال انجام است، طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش است که سند آن 

 اواخر اسفندماه سال گذشته به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است.

 


