رهبر معظم انقالب سیاستهای کلی «علم و فناوري» را ابالغ کردند
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  110قانون اساسی سیاستهای کلی «علم و فناوري» را که
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ،ابالغ کردند.
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متن سیاستهای کلی علم و فناوري که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ
شده ،به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم
سیاستهاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي ،تحقیقات و فناوري)
 -1جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعیت علمي و فناوري در جهان با تأكید بر:
 -1-1تولید علم و توسعه نوآوري و نظريه پردازي.
 -1-2ارتقاء جايگاه جهاني كشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسالم.
 -1-۳توسعه علوم پايه و تحقیقات بنیادي.
 -1-4تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعمیق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي با :تقويت جايگاه و
منزلت اين علوم ،جذب افراد مستعد و با انگیزه ،اصالح و بازنگري در متون ،برنامهها و روشهاي آموزشي و ارتقاء
كمي و كیفي مراكز و فعالیتهاي پژوهشي مربوط.
 -1-5دستیابي به علوم و فناوريهاي پیشرفته با سیاستگذاري و برنامه ريزي ويژه.
 -2بهینه سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقیقاتي كشور به منظور دستیابي به اهداف سند چشمانداز و
شكوفايي علمي با تأكید بر:
 -2-1مديريت دانش و پژوهش و انسجام بخشي در سیاستگذاري ،برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حوزه علم و
فناوري و ارتقاء مستمر شاخص ها و روزآمدسازي نقشه جامع علمي كشور با توجه به تحوالت علمي و فني در
منطقه و جهان.
 -2-2اصالح نظ ام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و عالقمندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصیلي و
افزايش ورود دانشجويان به دورههاي تحصیالت تكمیلي.
 -2-۳ساماندهي و تقويت نظام هاي نظارت ،ارزيابي ،اعتبارسنجي و رتبه بندي در حوزههاي علم و فناوري.
 -2-4ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي ،پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.
 -2-5حمايت از تأسیس و توسعه شهرك ها و پاركهاي علم و فناوري.
 -2-6توزيع عادالنه فرصتها و امكانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالي در سراسر كشور.
 -2-7شناسايي نخبگان ،پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمايههاي انساني.
 -2-8افزايش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  %4تولید ناخالص داخلي تا پايان سال  1404با تأكید بر مصرف بهینه

منابع و ارتقاء بهرهوري.
 -۳حاكمیت مباني ،ارزش ها ،اخالق و موازين اسالمي در نظام آموزش عالي ،تحقیقات و فناوري و تحقق دانشگاه
اسالمي با تأكید بر:
 -۳-1اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمي و اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحي و معنوي
دانش پژوهان و آگاهيها و نشاط سیاسي آنان.
 -۳-2تربیت اساتید و دانشجويان مؤمن به اسالم ،برخوردار از مكارم اخالقي ،عامل به احكام اسالمي ،متعهد به
انقالب اسالمي و عالقمند به اعتالي كشور.
 -۳-۳حفظ موازين اسالمي و ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در استفاده از علم و فناوري.
 -4تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوري:
 -4-1تقويت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرمافزاري در كشور.
 -4-2ارتقاء روحیه نشاط ،امید ،خودباوري ،نوآوري نظاممند ،شجاعت علمي و كار جمعي و وجدان كاري.
 -4-۳تشكیل كرسيهاي نظريه پردازي و تقويت فرهنگ كسب و كار دانشبنیان و تبادل آراء و تضارب افكار،
آزادانديشي علمي.
 -4-4ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان ،محققان و دانشپژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
 -4-5احیاء تاريخ علمي و فرهنگي مسلمانان و ايران و الگوسازي از مفاخر و چهرههاي موفق عرصه علم و فناوري.
 -4-6گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعالیتهاي عرصه علم و فناوري.
 -5ايجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالي ،تحقیقات و فناوري با ساير بخشها با تأكید بر:
 -5-1افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي ،ازدياد توان ملي و ارتقاء كارآمدي.
 -5-2حمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتني بر دانش
پیشرفته و فناوري داخلي در تولید ناخالص داخلي با هدف دستیابي به سهم  50درصد.
 -5-۳تحكیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقويت همكاريهاي مستمر راهبردي.
 -5-4تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشتههاي تحصیلي با نقشه جامع علمي
كشور و نیازهاي تولید و اشتغال.
 -5-5تعیین اولويتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيتها ،ظرفیتها و نیازهاي كشور و الزامات نیل به جايگاه اول
علمي و فناوري در منطقه.
 -5-6حمايت از مالكیت فكري و معنوي و تكمیل زيرساختها و قوانین و مقررات مربوط.
 -5-7افزايش نقش و مشاركت بخشهاي غیردولتي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و امور خیريه در اين
حوزه.
 -5 -8توسعه و تقويت شبكه هاي ارتباطات ملي و فراملي میان دانشگاهها ،مراكز علمي ،دانشمندان و پژوهشگران
و بنگاههاي توسعه فناوري و نوآوري داخلي و خارجي و گسترش همكاريها در سطوح دولتي و نهادهاي مردمي با

اولويت كشورهاي اسالمي.
 –6گسترش همكاري و تعامل فعال ،سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و
فني معتبر منطقه اي و جهاني بويژه جهان اسالم همراه با تحكیم استقالل كشور ،با تأكید بر:
 -6-1توسعه صنايع و خدمات مبتني بر علوم و فناوريهاي جديد و حمايت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و
متكي بر فناوري هاي بومي بويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفیت ،با اصالح امر واردات و صادرات كشور.
 -6-2اهتمام بر انتقال فناوري و كسب دانش طراحي و ساخت براي تولید محصوالت در داخل كشور با استفاده از
ظرفیت بازار ملي در مصرف كاالهاي وارداتي.
 -6-۳استفاده از ظرفیت هاي علمي و فني ايرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساير كشورها
بويژه كشورهاي اسالمي حسب نیاز.
 -6-4تبديل ايران به مركز ثبت مقاالت علمي و جذب نتايج پژوهشهاي محققان ،نخبگان علمي و نوآوران ساير
كشورها بويژه جهان اسالم.

