مع
رهبر ظم انقالب سیاستاهی کلی «علم و
فاوری» را ابالغ کردند؛
جْاد هستوز علوي تا ّذف مسة هزجعيت علوي
ٍ فٌاٍري در جْاى /افشايص تَدجِ پژٍّص تِ
حذاقل  ۴%تَليذ ًاخالص داخلي ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ -
حضزت آيت اهلل خاهٌِ اي رّثز هعظن اًقالب اسالهي در اجزاي تٌذ يل اصل  110قاًَى اساسي سياستْاي
ملي «علن ٍ فٌاٍري» را مِ پس اس هطَرت تا هجوع تطخيص هصلحت ًظام تعييي ضذُ است ،اتالغ مزدًذ.
هتي سياستْاي ملي علن ٍ فٌاٍري مِ تِ رؤساي قَاي سِ گاًِ ٍ رئيس هجوع تطخيص هصلحت ًظام اتالغ
ضذُ ،تِ ايي ضزح است:

تسن اهلل الزحوي الزحين
سياستّاي ملي علن ٍ فٌاٍري (ًظام آهَسش عالي ،تحقيقات ٍ فٌاٍري)
 -1جْاد هستور علوي با ّذف كسب هرجعيت علوي ٍ فٌاٍري در جْاى با تأكيذ بر:
 -1-1تَليذ علن ٍ تَسعِ ًَآٍري ٍ ًظزيِ پزداسي.
 -1-2ارتقاء جايگاُ جْاًي مطَر در علن ٍ فٌاٍري ٍ تثذيل ايزاى تِ قطة علوي ٍ فٌاٍري جْاى اسالم.
-1-3تَسعِ علَم پايِ ٍ تحقيقات تٌيادي.
 -1-4تحَل ٍ ارتقاء علَم اًساًي تَيژُ تعويق ضٌاخت هعارف ديٌي ٍ هثاًي اًقالب اسالهي تا :تقَيت جايگاُ ٍ
هٌشلت ايي علَم ،جذب افزاد هستعذ ٍ تا اًگيشُ ،اصالح ٍ تاسًگزي در هتَى ،تزًاهِّا ٍ رٍشّاي آهَسضي ٍ ارتقاء
موي ٍ ميفي هزامش ٍ فعاليتّاي پژٍّطي هزتَط.
 -1-5دستياتي تِ علَم ٍ فٌاٍريّاي پيطزفتِ تا سياستگذاري ٍ تزًاهِ ريشي ٍيژُ.
 -2بْيٌِ سازي عولكرد ٍ ساختار ًظام آهَزضي ٍ تحقيقاتي كطَر بِ هٌظَر دستيابي بِ اّذاف سٌذ
چطناًذاز ٍ ضكَفايي علوي با تأكيذ بر :
 -2-1هذيزيت داًص ٍ پژٍّص ٍ اًسجام تخطي در سياستگذاري ،تزًاهِ ريشي ٍ ًظارت راّثزدي در حَسُ علن ٍ
فٌاٍري ٍ ارتقاء هستوز ضاخصّا ٍ رٍسآهذساسي ًقطِ جاهع علوي مطَر تا تَجِ تِ تحَالت علوي ٍ فٌي در

هٌطقِ ٍ جْاى.
 -2-2اصالح ًظام پذيزش داًطجَ ٍ تَجِ ٍيژُ تِ استعذاد ٍ عالقوٌذي داًطجَياى در اًتخاب رضتِ تحصيلي ٍ
افشايص ٍرٍد داًطجَياى تِ دٍرُّاي تحصيالت تنويلي.
 -2-3ساهاًذّي ٍ تقَيت ًظام ّاي ًظارت ،ارسياتي ،اعتثارسٌجي ٍ رتثِ تٌذي در حَسُّاي علن ٍ فٌاٍري.
-2-4ساهاًذّي ًظام هلي آهار ٍ اطالعات علوي ،پژٍّطي ٍ فٌاٍري جاهع ٍ مارآهذ.
 -2-5حوايت اس تأسيس ٍ تَسعِ ضْزك ّا ٍ پاركّاي علن ٍ فٌاٍري.
-2-6تَسيع عادالًِ فزصتّا ٍ اهناًات تحصيل ٍ تحقيق در آهَسش عالي در سزاسز مطَر.
 -2-7ضٌاسايي ًخثگاى ،پزٍرش استعذادّاي درخطاى ٍ حفظ ٍ جذب سزهايِّاي اًساًي.
 -2-8افشايص تَدجِ تحقيق ٍ پژٍّص تِ حذاقل  %4تَليذ ًاخالص داخلي تا پاياى سال 1404تا تأميذ تز
هصزف تْيٌِ هٌاتع ٍ ارتقاء تْزٍُري .
-3حاكويت هباًي ،ارزشّا ،اخالق ٍ هَازيي اسالهي در ًظام آهَزش عالي ،تحقيقات ٍ فٌاٍري ٍ
تحقق داًطگاُ اسالهي با تأكيذ بر:
 -3-1اّتوام تِ ًظام تعلين ٍ تزتيت اسالهي ٍ اصل پزٍرش در مٌار آهَسش ٍ پژٍّص ٍ ارتقاء سالهت رٍحي ٍ
هعٌَي داًص پژٍّاى ٍ آگاّيّا ٍ ًطاط سياسي آًاى.
-3-2تزتيت اساتيذ ٍ داًطجَياى هإهي تِ اسالم ،تزخَردار اس هنارم اخالقي ،عاهل تِ احنام اسالهي ،هتعْذ تِ
اًقالب اسالهي ٍ عالقوٌذ تِ اعتالي مطَر.
-3-3حفظ هَاسيي اسالهي ٍ ارسشّاي فزٌّگي ٍ اجتواعي در استفادُ اس علن ٍ فٌاٍري.
-4تقَيت عسم هلي ٍ افسايص درك اجتواعي ًسبت بِ اّويت تَسعِ علن ٍ فٌاٍري:
 -4-1تقَيت ٍ گستزش گفتواى تَليذ علن ٍ جٌثص ًزمافشاري در مطَر.
-4-2ارتقاء رٍحيِ ًطاط ،اهيذ ،خَدتاٍريًَ ،آٍري ًظامهٌذ ،ضجاعت علوي ٍ مار جوعي ٍ ٍجذاى ماري.
-4-3تطنيل مزسيّاي ًظزيِ پزداسي ٍ تقَيت فزٌّگ مسة ٍ مار داًصتٌياى ٍ تثادل آراء ٍ تضارب افنار،
آساداًذيطي علوي.
-4-4ارتقاء هٌشلت ٍ تْثَد هعيطت استاداى ،هحققاى ٍ داًصپژٍّاى ٍ اضتغال داًص آهَختگاى.
 -4-5احياء تاريخ علوي ٍ فزٌّگي هسلواًاى ٍ ايزاى ٍ الگَساسي اس هفاخز ٍ چْزُّاي هَفق عزصِ علن ٍ
فٌاٍري.
-4-6گستزش حوايتّاي ّذفوٌذ هادي ٍ هعٌَي اس ًخثگاى ٍ ًَآٍراى ٍ فعاليتّاي عزصِ علن ٍ فٌاٍري.

-5ايجاد تحَل در ارتباط هياى ًظام آهَزش عالي ،تحقيقات ٍ فٌاٍري با ساير بخصّا با تأكيذ بر :
-5-1افشايص سْن علن ٍ فٌاٍري در اقتصاد ٍ درآهذ هلي ،اسدياد تَاى هلي ٍ ارتقاء مارآهذي .
 -5-2حوايت هادي ٍ هعٌَي اس فزآيٌذ تثذيل ايذُ تِ هحصَل ٍ افشايص سْن تَليذ هحصَالت ٍ خذهات هثتٌي
تز داًص پيطزفتِ ٍ فٌاٍري داخلي در تَليذ ًاخالص داخلي تا ّذف دستياتي تِ سْن  50درصذ.
-5-3تحنين ٍ تعويق پيًَذ حَسُ ٍ داًطگاُ ٍ تقَيت ّوناريّاي هستوز راّثزدي.
 -5-4تٌظين راتطِ هتقاتل تحصيل تا اضتغال ٍ هتٌاسة ساسي سطَح ٍ رضتِّاي تحصيلي تا ًقطِ جاهع علوي
مطَر ٍ ًياسّاي تَليذ ٍ اضتغال.
-5-5تعييي اٍلَيتّا در آهَسش ٍ پژٍّص تا تَجِ تِ هشيتّا ،ظزفيتّا ٍ ًياسّاي مطَر ٍ الشاهات ًيل تِ
جايگاُ اٍل علوي ٍ فٌاٍري در هٌطقِ.
-5-6حوايت اس هالنيت فنزي ٍ هعٌَي ٍ تنويل سيزساختّا ٍ قَاًيي ٍ هقزرات هزتَط.
 -5-7افشايص ًقص ٍ هطارمت تخصّاي غيزدٍلتي در حَسُ علن ٍ فٌاٍري ٍ ارتقاء سْن ٍقف ٍ اهَر خيزيِ در
ايي حَسُ.
-5-8تَسعِ ٍ تقَيت ضثنِّاي ارتثاطات هلي ٍ فزاهلي هياى داًطگاُّا ،هزامش علوي ،داًطوٌذاى ٍ پژٍّطگزاى
ٍ تٌگاُّاي تَسعِ فٌاٍري ٍ ًَآٍري داخلي ٍ خارجي ٍ گستزش ّوناريّا در سطَح دٍلتي ٍ ًْادّاي هزدهي
تا اٍلَيت مطَرّاي اسالهي.
-6گسترش ّوكاري ٍ تعاهل فعال ،سازًذُ ٍ الْام بخص در حَزُ علن ٍ فٌاٍري با ساير كطَرّا ٍ
هراكس علوي ٍ فٌي هعتبر هٌطقِاي ٍ جْاًي بَيژُ جْاى اسالم ّوراُ با تحكين استقالل كطَر ،با
تأكيذ بر:
 -6-1تَسعِ صٌايع ٍ خذهات هثتٌي تز علَم ٍ فٌاٍريّاي جذيذ ٍ حوايت اس تَليذ ٍ صادرات هحصَالت داًص
تٌياى ٍ هتني تز فٌاٍريّاي تَهي تَيژُ در حَسُ ّاي داراي هشيت ٍ ظزفيت ،تا اصالح اهز ٍاردات ٍ صادرات
مطَر.
-6-2اّتوام تز اًتقال فٌاٍري ٍ مسة داًص طزاحي ٍ ساخت تزاي تَليذ هحصَالت در داخل مطَر تا استفادُ اس
ظزفيت تاسار هلي در هصزف ماالّاي ٍارداتي.
-6-3استفادُ اس ظزفيتّاي علوي ٍ فٌي ايزاًياى هقين خارج ٍ جذب هتخصصاى ٍ هحققاى تزجستِ سايز
مطَرّا تَيژُ مطَرّاي اسالهي حسة ًياس.
 -6-4تثذيل ايزاى تِ هزمش ثثت هقاالت علوي ٍ جذب ًتايج پژٍّصّاي هحققاىً ،خثگاى علوي ٍ ًَآٍراى سايز
مطَرّا تَيژُ جْاى اسالم.

