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 مقدمه
 

ترین نهاد عنوان عالي ها به ایران، دانشگاه گیري نظام مقدس جمهوري اسالمي با پیروزي انقالب اسالمي و شكل
ع هاي گستردة خود را با رویكردهایي نوین و اهدافي منیانساني متخصص مورد نیاز جامعه، فعالیتتربیت نیروي
و منویات راهگشاي مقام  (ره)رهنمودهاي داهیانة معمار كبیر انقالب اسالمي، حضرت امام خمیني. آغاز نمودند

هاي هاي كالن در عرصة آموزش عالي كشور، افقمعظم رهبري در تنظیم و تنسیق نقشة راه و سیاستگذاري
ي، نوآوري و كارآفریني ترسیم جدید و نویدبخشي را براي ترویج و ارتقاي دانش، توسعة پژوهش، فناور

-عنوان پیشران توسعة دانایيها و مراكز آموزش عالي، بهها، دانشگاهبر بنیاد این رهنمودها و رهنمون. استنموده

انداز  در این چشم. باشندمحور و راهبر حوزة علم و فناوري، مبدأ تحوالت بنیادین در عرصة علم  و فرهنگ مي
ني و پیشرفت جمهوري اسالمي منوط به رشد متوازن و همه جانبة ابعاد علمي، متعالي، احیاي هویت تمد

عنوان ها در تحقق این اهداف كالن، بهاست و دانشگاهپژوهشي، فرهنگي، سیاسي و اجتماعي كشور تصور شده 
 .كنندآفریني ميدار نقشپیشران و طالیه

-ایراني، رویكردهاي برنامه -ر دو مؤلفه اسالميعالي جمهوري اسالمي ایران ببا توجه به ابتناي آموزش 

ایراني -اي باشد كه بتواند زمینه را براي تحقق بخشیدن به تمدن اسالميعالي نیز بایستي به گونهآموزش ریزي
ها و اعتقادات دیني، با مهندسي دانش و توسعة علمي و ها، سنتفراهم كرده و ضمن اهتمام به حفظ ارزش

. المللي متحول سازدباورها و فرهنگ جامعه را هم در سطح بومي و ملي و هم در سطح بین ها،پژوهشي، بینش
هاي بالندگي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران در تمامي ابعاد علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در عرصه

ؤولین اجرایي را در طي این نویسان، سیاستگذاران و مسالمللي در گرو داشتن نقشة راهي است كه برنامه ملي و بین
 .طریق رهنمون خواهد بود
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 بنیادینهای  باورها و ارزش
 

گسترش فرهنگ، در علم و فناوري و  جامعهعلمي و توانمندسازي  ةتوسعفلسفة وجودي نهاد آموزش عالي، 
رسالت  جهاني كارگیري دانشمنداني در تراز پژوهش با تربیت و بهآموزش و  نهاد. اقتصاد و فناوري ملي است

اعتالي اخالق و معنویت، پایة توسعه و پیشرفت پایدار،  .عهده داردبه آفریني كشور را ثروتبه منظور  تولید دانش
عنوان اجزاي اصلي زنجیرة بهها  دانشگاه. استمسیر توسعة علمي و تعالي معنوي جامعه  درو متوازن  زادرون

توانند با تربیت هستند كه مي ارزشمند ساز و داراي ظرفیتي انسانتوسعة فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و صنعتي 
نوآوري و  پژوهش ،آموزشفرهنگ،  و فرهیخته، براي اعتالي محورخودباور، اخالق و متخصصانيژوهشگران پ

و منافع اسالمي هاي اصیل انقالب  اري و مدیریت، با تمركز برآرمانگذباید در سیاست از این رو،. تالش نمایند
اعتبار علمي، قانونمندي، تعهد هاي ویژگيلي و با پاسخگویي در برابر جامعه، دانشگاهي باثبات و كارآمد را با م

 تعادل ساختاري و اعتدال سیاسي، به معنايمحور قرار داد و این ، و شایستگي اخالقي اجتماعي، عقالنیت سیاسي
 .ها استفرهنگي و اجرایي در دانشگاه

 
 
 
 

 6011ها در افق  و دانشگاه علوم، تحقیقات و فناوری تانداز وزار چشم
 

وري  كه برونداد آن، افزون بر پیشبرد بهرهیابد  اي سامان به گونهالزم است  نظام آموزش عالي، پژوهش و فناوري
هاي پاك، آگاه،  محور، و برخوردار از انسانبنیان، عدالت دانش ةجامع ، تالش براي تحققو شكوفایي علمي

. شوند ، بازآفریني ميمتعالي آنهاي  نقش و سازوكارهاي وزارت براي دستیابي به هدف. ند و ماهر باشددانشم
جو، غیرمتمركز،  نگر، مشاركت مدار، آینده مدار، نتیجه یار، مشتري دستاورد این بازآفریني، وزارتي كنش

توسعة علم و فناوري در . اهد بودافزا، اعتمادآفرین و چابك خو پذیر، توان و، كارا، اثربخش، انعطافگپاسخ
 همخوان با نیازهاي كشور و آمایش سرزمین ،هاي علمي جهان و از سوي دیگر ها از یك سو با پیشرفت دانشگاه

ها با  دانشگاه. خواهد شد و علم روز جهان در خدمت نیاز روز جامعه بر پایة آمایش سرزمین قرار خواهد گرفت
 ،سازي استادان شایستگي و توانمند ،هاي نوین نوآوري در زمینة فناوري ،گسترش مرزهاي دانش و تولید علم

 ، با رعایتآموختگان كارآفرین، توانمند و خالق تربیت دانش ،حل مشكالت كشور ،ها مدسازي برنامهآروز
 .خود در كشور خواهند پرداخت يهاي كلید به جامعه به نقش پاسخگویي قانونمندي، صداقت و شفافیت در

مد، پرتالش، دانشور، آگاه و داراي دانش روز و آخودباور، خالق، كارمدار، اخالقاهیان مؤمن، دانشگ
 .نمود هاي نوین در آموزش و پژوهش، توسعه و پیشرفت مبتني بر دانش را در كشور راهبري خواهند مهارت
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 های کالن پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبرنامه
مطابق با اسناد فرادستتي و   "ها برنامه"و  "چشم انداز"ها در قالب ن پیشنهادي در هر یك از بخشهاي كالبرنامه
 :  هاي كالن آموزش عالي زیر تنظیم شده است سیاست
 ؛بیانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري .0
 ؛هاي كلي اقتصاد مقاومتي سیاست .2
 سند دانشگاه اسالمي؛ .3

 سند نقشة جامع علمي كشور؛ .0

 ؛0010انداز جمهوري اسالمي ایران در افق  سند چشم .5
 هاي كلي علم و فناوري؛ سیاست .6

 هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقیقاتي كشور؛ سیاست .7

 اهداف، وظایف و تشكیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ قانون .8

اعي و فرهنگي تمهاي توسعة كشور و برنامة ششم توسعة اقتصادي، اجقوانین احكام دائمي برنامه .9
 جمهوري اسالمي ایران؛

 منشور حقوق شهروندي  .01

 دولت دوازدهم برنامه  .00
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 ها برنامه
 نظام تدبیر آموزش، پژوهش و فناوري

 كارآمد و توانمندساز محور،شایسته عالي آموزش نظام
 مدار و اخالقساز  نظام فرهنگي انسان

 عدالت و پیشرفت در اثربخش و بومي نوآوري و فناوري علم، نظام
 فناورانه و پژوهشي آموزشي، انساني هاي سرمایه توسعة
 المللي بین و ملي هاي همكاري و مشاركت توسعة
 بخش شتاب و كلیدي هاي زیرساخت توسعة

 یسازی اسالمی ـ ايران تمدن

 پذير اقتصاد مقاوم و رقابت بنیان جامعه متعالی، برخوردار و دانش

 محوردانشگاه جامعه

 اندازچشم
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 فناوری و پژوهش آموزش، تدبیر نظام: برنامه عنوان

 اسناد باالدستی های پیشنهادیطرح ردیف
بند و ماده 

 مربوطه

0 
بازنگري در ستاختار راهبتري وزارت علتوم در حتوزة     

-گري و اهتمام ویتژه بته سیاستتگذاري، برنامته     تصدي

 ریزي و نظارت

 بند ب -65ماده  برنامة ششم توسعه

هتتاي كلتتي علتتم و   سیاستتت
 فناوري

 2-0بند 

هتتاي كلتتي علتتم و   سیاستتت
 فناوري

 0-5بند 

2 
بخشي سیاستگذاري علمي و فناوري كشور در انسجام

كمیستیون   و تعامل با شتوراي عتالي انقتالب فرهنگتي    
 آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمي

قتتتانون اهتتتداف، وظتتتایف   
وتشتتتكیالت وزارت علتتتوم، 

 تحقیقات و فناوري
 2بند الف ماده 

 یش آموزش عاليبرنامة آما عالي آموزشهاي  نقش زیر نظامبازتعریف  3
مصتتتوب شتتتوراي  
عتتتتتالي انقتتتتتالب 

 فرهنگي

0 

توسعة همكاري وزارت علوم، تحقیقات و فنتاوري بتا   
جمهتوري در جهتت    معاونت علمي و فناوري ریاست

هتتا و ستتازي دستتتاوردهاي پژوهشتتي دانشتتگاهتجتتاري
عتالي، پژوهشتي و فنتاروي، انتقتال     مؤسسات آمتوزش 

 دانشگاهيبنیان هاي دانشدانش فني و توسعه شركت

 برنامة ششم توسعه
بختتتتتش علتتتتتم و  

 فناوري

5 
طراحتتي و اجتتراي نظتتام راهبتتري مراكتتز آموزشتتي و  

 پژوهشي غیرانتفاعي و غیردولتي
 بند پ -60ماده  برنامة ششم توسعه

6 
و پتتژوهش  طراحتتي و اجتتراي نظتتام پتتایش و پیمتتایش

 نوآوري
 بند ت -60ماده  برنامة ششم توسعه

7 
نقتتش  امنتتا بتتا ت كیتتد بتترهتتاي تقویتتت جایگتتاه هیتت ت

 ، حمایت و نظارتسیاستگذاري
 قانون احكام دائمي

 مجلتتتس بمصتتتو
 شوراي اسالمي

8 
هاي برابر و عدالت در آموزش  اهتمام به ایجاد فرصت

 عالي
 قانون تشكیل هی ت امنا

مصتتتوب شتتتوراي  
عتتتتتالي انقتتتتتالب 

 فرهنگي
 



 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصدیبرنامه پیشنهادی  دکتر منصور غالمی 
 

8 
 

 

 کارآمد و توانمندساز محور،شایسته عالی آموزش نظام :برنامه عنوان

 ماده و بند مربوطه
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
 ردیف طرح های پیشنهادی

 0-بند الف -26ماده 
مصتتتوب شتتتوراي عتتتالي   

 انقالب فرهنگي

 0 كردن مفاد سند آمایش آموزش عالياجرایي
 برنامة ششم توسعه

 3بند 
هتتاي كلتتي اقتصتتاد  سیاستتت
 مقاومتي

 2-6بند 
هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري

 برنامة ششم توسعه 03و  02جداول 
ها و مؤسستات آمتوزش    دادن تدریجي دانشگاهسوق

محتور، كتارآفرین   هاي جامعهعالي به سمت دانشگاه
 و خالق 

2 

مصوب شوراي عتالي  
 انقالب فرهنگي

برنامتتته آمتتتایش آمتتتوزش 
 عالي

اي آموزش عالي بتا هتدف   هاي منطقهایجاد مدیریت
مي و محلي در كمك به هاي بو مندي از ظرفیتبهره

 راهبري آموزش عالي
3 

 برنامة ششم توسعه 3-بند ج -08ماده 
هاي كالن اقتصاد مقاومتي  طرح اهتمام ویژه به تحقق 

هاي مصوب آمتوزش   طرح)در حوزة آموزش عالي 
 (عالي در راستاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي

 بند ج - 60ماده  0
 برنامة ششم توسعه

 

 برنامة ششم توسعه ب بند- 65ماده 
 

 -بنتتتد ب -60متتتاده 
 2تبصره 

 برنامة ششم توسعه
ارتقاء و بازتعریف نقش و جایگاه شتوراي گستترش   

 ریزي آموزش عالي و شوراي عالي برنامه
5 

مصوب شوراي عتالي  
 انقالب فرهنگي 

برنامتتتة آمتتتایش آمتتتوزش 
 عالي

هتتا و بتتازنگري در ضتتوابب مربتتوط بتته توستتعة رشتتته
عتتالي بتتر استتاس استتتانداردهاي  مؤسستتات آمتتوزش

 كیفي متداول در آموزش عالي متناسب با نیاز جامعه 
6 

 2-3بند 
هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري

تحقق نظام جتامع نظتارت، ارزیتابي، اعتبارستنجي و     
 تضمین كیفیت آموزش عالي در سطح ملي

7 

 2تبصره  -بند ب

 60ماده 
 برنامة ششم توسعه

هتاي آموزشتي   كیفي برنامه تداوم بازنگري و ارتقاي
و درستتي در راستتتاي تولیتتد علتتم نتتافع و رفتتع نیتتاز   

 هاي مختلف جامعه بخش
8 

 برنامة ششم توسعه 66ماده 

 احكام دائمي 0ماده  -3 -7تبصره 

 5-5بند 
هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري
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 ماده و بند مربوطه
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
 ردیف طرح های پیشنهادی

بتتا نظتتام جتتامع ستتنجش و پتتذیرش علمتتي    اجتتراي برنامة ششم توسعه بند ت -60ماده 
رویكردهتتاي نتتوین و ایجتتاد ارتبتتاط هدفمنتتد بتتین    
هاي اشتغال و تحصیل با همراهي و همكاري دستگاه

 ذینفع

9 
 برنامة ششم توسعه بند ب -65ماده 

 5-0بند 
هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري

ماده  2تبصره  -بند ب
60 

 برنامة ششم توسعه 

هتتاي جتتذب دانشتتجو بتتا ت كیتتد بتتر ستاماندهي شتتیوه 
طع تحصتتیالت تكمیلتتي و هدفمنتتدي ظرفیتتت   مقتتا

 پذیرش دانشجو 
01 

 برنامة ششم توسعه  66ماده 

 برنامة ششم توسعه  65بند ب ماده 

 2-2بند 
هتتاي كلتتي علتتم و سیاستتت
 فناوري

 احكام دائمي 2بند ب ماده 
 00 هنر تحول و ارتقاي كمّي و كیفي علوم انساني و نقشة جامع علمي كشور 01راهبرد كالن 

اقتتتدام ملتتتي  07بنتتتد 
 6راهبرد كالن 

 نقشة جامع علمي كشور
شدة نقش و مشاركت ریزي افزایش قانونمند و برنامه

 بخش غیردولتي در حوزة علم و فناوري
02 

 احكام دائمي 7تبصره  -0ماده 

هتتاي مهتتارتي در  آمتتوزي و آمتوزش  توستعة مهتتارت 
-هها با همكاري سازمان آموزش فني و حرفت  دانشگاه
 اي كشور

03 

بندهاي ب،  -65ماده 
 پ

 برنامة ششم توسعه

بنتتتدهاي  -60متتتاده 
 الف، د

 برنامة ششم توسعه

 برنامة ششم توسعه بند ت -01ماده 

مصتتتتتوب مجلتتتتتس 
 شوراي اسالمي

قتتتتانون صتتتتندوق رفتتتتاه   
 دانشجویان

ت مین امكانات رفتاهي مناستب بتراي دانشتجویان بتا      
 نشجوهدف احترام به كرامت انساني دا

00 



 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصدیبرنامه پیشنهادی  دکتر منصور غالمی 
 

11 
 

 

 مدار  ساز و اخالق نظام فرهنگی انسان: عنوان برنامه

 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی

ماده و بند 
 مربوط

0 
پتردازي در چتارچوب نقشته    هاي نظریته فعال كردن كرسي

 جامع علمي كشور و تحول در علوم انساني

هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 0-3و  0-0بندهاي  

 سند دانشگاه اسالمي
از فصتتل  01راهبترد  
 هفتم

2 
ارتقاي كاركرد فرهنگتي، اجتمتاعي و سیاستي دانشتگاه بتا      

 خواهي و ترویج گفتمان انقالب اسالمي رویكرد آرمان

 احكام دائمي
، بندهاي ب 37ماده 
 2-و پ

 برنامه ششم توسعه
 

 بند ح -60ماده 

 برنامه ششم توسعه
 

 3-بند ج -08ماده 

3 
اي  اهتمام جدي به نهادینه كردن مرامنامه اخالقتي و حرفته   

در حوزه هتاي آموزشتي، پژوهشتي و فنتاوري و تعتامالت      
 دانشگاهي در چارچوب اعتقادات و اخالق اسالمي

هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري 

 3-3بند 

 سند دانشگاه اسالمي
از فصتتل  07راهبترد  
 پنجم

0 
ایرانتي در  -لي استالمي تدوین و ترویج سبك زندگي متعتا 

 دوران دانشجویي

هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 

 3-3بند 

 احكام دائمي
 

 بند پ -37ماده 

5 

، هتاي فرهنگتي  منتد در انجتام فعالیتت   فضاي ضابطه تقویت 
اجتمتتاعي و سیاستتي اعضتتاي هیتتات علمتتي، كاركنتتان و     
دانشتجویان و پرهیتتز از برخوردهتتاي انضتباطي بتتا رویكتترد   

 منیتيسیاسي و ا
 

 سند دانشگاه اسالمي
از فصتتل  07راهبترد  
 پنجم

 سند دانشگاه اسالمي
راهبتتترد  01-0بنتتتد 
 از فصل پنجم 01

6 
دانشتگاه بته    -هاي مشترك حوزه  توسعه همكاري و  برنامه

 هاي علوم انساني و ارتقاي معنوي دانشگاهیان ویژه در رشته

هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 5-3بند 

 بند پ -37ماده  ئمياحكام دا

7 
هاي فرهنگي و معنوي در بین اعضاي هیتات   تقویت فعالیت

علمتتتي، كاركنتتتان و دانشتتتجویان در چتتتارچوب الگتتتوي 
 ایراني  -اسالمي

هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 3-2بند 

 برنامه ششم توسعه
بنتتدهاي  -60متتاده 
 ث، ح

 برنامه ششم توسعه
 

 3-بند ج -08ماده 
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 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی

ماده و بند 
 مربوط

8 
هتتتاي فرهنگتتتي اجتمتتتاعي    ز ظرفیتتتت فعالیتتتتاستتتتفاده ا

دانشگاهیان در توسعه كارآفریني و اشتغال و ارتباط صنعت 
 و دانشگاه

 3-بند ج -08ماده  برنامه ششم توسعه
هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 5-8بند 

هتتتاي كلتتتي   سیاستتتت
 اقتصاد مقاومتي

 21بند 

9 
گوستازي  احیاي تاریخ علمي و فرهنگي اسالم و ایتران و ال 

از مفاخر علمي در عرصه علم و فناوري به منظتور  ارتقتاي   
 اخالق مداري، خودآگاهي و نشاط علمي دانشگاهیان

 سند دانشگاه اسالمي 
از فصتل   07راهبرد  

 پنجم

01 

هاي صتنفي، دانشتجویي، فرهنگتي،     توسعه و تقویت تشكل
گیتتري از آنهتتا در متتدیریت    سیاستتي، اجتمتتاعي و بهتتره  

 ها دانشگاه

هتتتاي كلتتتي   استتتتسی
 اقتصاد مقاومتي

 22بند 

00 

پیشگیري و مقابله بتا تقلتب   "اهتمام جدي در اجراي قانون 
با هدف صیانت از اخالق حرفه اي در  "در تهیه آثار علمي

 دانشگاه ها

قانون مصتوب مجلتس   
 شوراي اسالمي

 73912مصوبه 

 27، 26، 5مواد  توسعه برنامه ششم هاي فكر استانيها با اتاق توسعه همكاري دانشگاه 02

03 
اي و  ارتقاي برنامه هاي ستالمت جستمي، روحتي، مشتاوره    

 اجتماعي دانشجویان با تاكید بر توانمند سازي و پیشگیري 

سیاست هاي كلي علتم  
 و فناوري

 3-0بند 

سیاست هاي كلي علتم  
 و فناوري

 0-2بند 

سیاست هاي كلي علتم  
 و فناوري

 0-6بند 

 بند ح-012ماده  عهبرنامه ششم توس

 بند الف-57ماده  احكام دائمي

00 
برنامته دانشتجویان بتراي انجتام     هتاي فتوق  گسترش فعالیتت 

 هاي سالم با هدف افزایش نشاط و امید دانشجویانفعالیت

قتتانون صتتندوق رفتتاه   
 دانشجویان

مصوب مجلس 
 شوراي اسالمي

05 
حقوق دانشجویان، استادان و "صیانت و پیاده سازي منشور 

 "پژوهشگران

 برنامه دولت دوازدهم
-0-0قسمت  8بند 
6  
منشتتتتتتتور حقتتتتتتتوق 

 شهروندي
 بند ظ
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 عدالت و پیشرفت در اثربخش و بومی نوآوری و فناوری علم، نظام :برنامه عنوان

 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
ماده و بند 

 مربوطه

0 
هتتاي شتتوراي عتتالي علتتوم، تحقیقتتات و  لیتتتافتتزایش فعا

 فناوري در راستاي اجرایي كردن وظایف آن

قتتانون اهتتداف، وظتتایف و  
تشتتتكیالت وزارت علتتتوم، 

 تحقیقات و فناوري
 3ماده 

2 

هاي پژوهشي مورد نیتاز كشتور بتا    پیگیري تدوین اولویت
هاي اجرایي در شوراي عالي تحقیقتات و  همكاري دستگاه
ي اجرایي كتردن آنهتا بتا كمتك همتة      فناوري و تالش برا

 هاي اجرایي كشوردستگاه

قتتانون اهتتداف، وظتتایف و  
تشتتتكیالت وزارت علتتتوم، 

 تحقیقات و فناوري

 3ماده 

3 
كترد اعتبتارات   ایجاد ستاز و كتار نظتارت بتر نحتوة هزینته      

ها بتر استاس ضتوابب و مقتررات شتوراي      پژوهشي دستگاه
 عالي علوم، تحقیقات و فناوري

 وسعهبرنامة ششم ت
 0تبصره  -بند ب
 60ماده 

هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري
 

 2-8بند 

0 
هتاي علمتي در   هاي انجمنگیري از ظرفیتحمایت و بهره
 هاي مختلف آموزش عالي كشورسازي بخشنظام تصمیم

 برنامة ششم توسعه
بندهاي  -60ماده 
 ج، چ

هتتاي كلتتي اقتصتتاد  سیاستتت
 مقاومتي

 2بند 

 مي كشورنقشة جامع عل
 -3راهبرد كتالن  
 00اقدامات ملي 

 احكام دائمي
 

 7تبصره  -0ماده 

5 
هتاي  حمایت از تشكیل و توسعة واحدهاي فناور و شركت

 بنیاندانش

 برنامة ششم توسعه
بنتتتد   -65متتتاده 
 الف

 نقشة جامع علمي كشور
از اقتدامات   7بند 

ملي راهبرد كالن 
3 

6 
رار برنامتة مبتنتي بتر    ستازي و استتق  سازي، فرهنتگ ظرفیت
 پژوهي در موسسات آموزشي و پژوهشيآینده

هتتاي كلتتي علتتم و سیاستتت
 فناوري
 

 5-0بند 

 برنامة ششم توسعه
-بند ب -60ماده 

 0تبصره 
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 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
ماده و بند 

 مربوطه

7 
هتاي كتاربردي   اندازي و تجهیتز آزمایشتگاه  حمایت از راه

 ها هدفمند بر پایة اولویت

هتتاي كلتتي اقتصتتاد  سیاستتت
 مقاومتي

 6بند 

هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري

 0-3بند 

8 
-هتاي تخصصتي ارائته   حمایت از ایجاد و توستعة شتركت  

 بنیان دهنده خدمات دانش
هتتاي كلتتي اقتصتتاد  سیاستتت
 مقاومتي

 01بند 

9 
هتاي  هاي پژوهش و نوآوري ختا  رشتته  تدوین شاخص

 علوم انساني به منظور كارآمد كردن آنها 

هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري

 2-0بند 

01 
تدوین نظتام انگیزشتي بتراي فعتال كتردن اعضتاي هیت ت        
-علمي و دانشجویان تحصیالت تكمیلي به انجتام پتژوهش  

 محورهاي مس له
 نقشه جامع علمي كشور

مصتتوب شتتوراي 
عتتتتالي انقتتتتالب 

 فرهنگي

00 
عنتوان   هاي علم و فناوري و مراكتز رشتد بته   تقویت پارك

 بنیانهاي دانشبستر توسعة شركت
هتتاي كلتتي علتتم و  استتتسی

 فناوري
 2-5بند 

02 
هتتا و مراكتتز  ارزیتتابي دفتتاتر ارتبتتاط بتتا صتتنعت دانشتتگاه   

 ها و ارتباط دانشگاه و جامعه  پژوهشي از نظر همكاري
هتتاي كلتتي علتتم و  سیاستتت
 فناوري

 2-3بند 
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 فناورانه و پژوهشی آموزشی، انسانی های سرمایه توسعة: برنامه عنوان

 هادیهای پیشنطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
ماده و بند 

 مربوطه

0 
هتاي ارتقتاء و ترفیتع     نامته  پایش مستمرثمربخشي كیفي آیین

 اعضاي هی ت علمي
نقشتتتة جتتتامع علمتتتي   

 كشور

راهبتتترد  -0فصتتتل 
اقدام ملي  -7كالن 
7 

2 
هتتتاي  هتتتاي مطالعتتتاتي، دورهتوستتتعة استتتتفاده از فرصتتتت

ركت در پستتتادكتري در داختتتل و ختتتارج از كشتتتور و شتتت
 هاي كارگاهي و آموزشي دوره

 6تبصره  -0ماده  احكام دائمي

3 
هاي پژوهشي اعضتاي هیت ت علمتي و    دهي به فعالیتجهت

دانشتتجویان تحصتتیالت تكمیلتتي بتته ستتمت حتتل معضتتالت 
 و توجه به بروندادهاي پژوهشي  كشور

نقشتتتة جتتتامع علمتتتي   
 كشور

 8راهبرد كالن 

0 
پتتردازي و  ریتتههتتاي نظ هتتاي اجرایتتي كرستتي تقویتتت طتترح

 آزاداندیشي در مراكز آموزشي و پژوهشي
هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 0-3بند 

5 
( اندیشتگاه هتا  )هاي فكري تدوین سازوكار گسترش كانون

 ها هاي اجرایي و شركت در دستگاه
نقشتتتة جتتتامع علمتتتي   

 كشور
از اقتتدامات  0بنتتد 

 7ملي راهبرد كالن 

6 
المللي مجالت علمتي   بینحمایت از ارتقاي كیفیت و اعتبار 

 كشور

قانون اهداف، وظتایف  
و تشتتتتتكیالت وزارت  
علتتتتوم، تحقیقتتتتات و  

 فناوري

 21از ماده  2بند 

7 
تقویت  بنیادهاي خیریه و نیكوكتاري بته منظتور كمتك بته      

 توسعة علم و فناوري
 برنامة ششم توسعه

 2بنتتتد ث تبصتتتره  
 65ماده 

8 
ي و ارتقتتاي منزلتتت و بهبتتود معیشتتت اعضتتاي هیتت ت علمتت  

 كاركنان 

هتتتاي كلتتتي   سیاستتتت
 اقتصاد مقاومتي

 5بند 

هاي كلتي علتم    سیاست
 و فناوري

 0-0بند 

 احكام دائمي
-7تبصتره   -0ماده 
2 
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 المللی بین و ملی های همکاری و مشارکت توسعة: برنامه عنوان

 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
ماده و بند 

 مربوط

 فناوري –ماسي علمي توسعة دیپل 0

هاي كلي علم  سیاست
 و فناوري كشور

 0-2بند 

هتتتاي كلتتتي  سیاستتت 
 اقتصاد مقاومتي

 02بند 

 الملليسازي جهاني و بینحضور فعال و محوري در مجامع تصمیم 2
هاي كلي علم  سیاست

 و فناوري كشور
 6بند 

 بند پ -0ماده  برنامة ششم توسعه

3 
المللتي توستب   هتاي بتین  انجتام فعالیتت   ایجاد نظتام انگیزشتي بتراي   

 اعضاي هی ت علمي 
 برنامة ششم توسعه 

 -60متتتتتتتتاده  
بندهاي التف و  

 د 

0 
هاي پژوهشي و  هاي بین المللي از طریق انجام برنامه همكاريتوسعة 

هتتاي تحصتتیالت تكمیلتتي و راه  اجتتراي دورهفنتتاوري مشتتترك و  
  اندازي آزمایشگاهاي مشترك

هاي كلي علم  سیاست
 فناوري كشورو 

 6بند 

 برنامة ششم توسعه
بنتتد  -60متتاده 
 الف

 60ماده  برنامة ششم توسعه

 احكام دائمي
بنتتد  -65متتاده 
 ث

5 
زبانتتان و گستتترش تتترویج و آمتتوزش زبتتان فارستتي بتته غیرفارستتي 

 شناسيهاي ایران كرسي

نقشتتتة جتتتامع علمتتتي 
 كشور

راهبتترد كتتالن  
 0اقدام ملي  -9

6 
اندازي شعب ختارج از كشتور بتا     ها به منظور راه حمایت از دانشگاه

 ت كید بر حضور در كشورهاي منطقه
 برنامة ششم توسعه

بنتتد  -60متتاده 
 الف

7 
هاي علمي و فني ایرانیان متخصص مقیم خارج از استفاده از ظرفیت

ویتژه  كشور و جذب متخصصان و محققان برجستة سایر كشورها، به
 جهان اسالم

نقشتتتة جتتتامع علمتتتي 
 ركشو

از  20بنتتتتتتتتتد 
 9راهبرد كالن 

8 
هتا،   افزایش حضور فعاالنة مراكز آموزشي و پژوهشي در همتایتتش 

 الملليهاي بینها، مسابقات، مجتامع علمتي و نمایشگاه جشنتواره

هتتتاي كلتتتي  سیاستتت 
 اقتصاد مقاومتي

 02بند 

 برنامة ششم توسعه
 

 بند پ -0ماده 

 احكام دائمي
تبصتره   -0ماده 
6 

9 
ریتزي بتتراي توستعة جتتذب دانشتجوي ختتارجي، بته ویتتژه از     مته برنا

 كشورهاي همسایه و اسالمي
 جداول پیوست برنامة ششم توسعه
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 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
ماده و بند 

 مربوط

01 
هاي تبتادل دانشتجو بتا ت كیتد بتر كشتورهاي دوستت،        توسعة برنامه

 همسایه و اسالمي
 برنامة ششم توسعه

بنتتد  -60متتاده 
 الف

 66ماده  برنامة ششم توسعه

00 
شتتده هتتاي مناستتب بتتراي استتتفاده از شتترایب فتتراهماتختتاذ سیاستتت

گیري از دانش و فناوري جهتاني متناستب بتا    پسابرجام با هدف بهره
 اهداف كالن نظام علم و فناوري كشور

نقشتتتة جتتتامع علمتتتي 
 كشور

 9راهبرد كالن 

02 
شناسایي بازارهتاي آمتوزش عتالي در ستطح منطقته و جهتان بتراي        

 ملليها در عرصه بین ال حضور دانشگاه
 برنامة ششم توسعه

مصوب مجلس 
 شوراي اسالمي
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 بخش شتاب و کلیدی های زیرساخت توسعة: برنامه عنوان

 های پیشنهادیطرح ردیف
ارتباط با اسناد 

 باالدستی
بند و ماده 

 مربوطه

0 
تستهیل  ( قتوانین و مقتررات  )هاي حقتوقي  توسعة زیرساخت

در آمتوزش   كننتدة مشتاركت بختش عمتومي و خصوصتي     
 ليعا

 بند الف -25ماده  برنامة ششم توسعه

 بند ب -30ماده  احكام دائمي

 0بند  -69ماده  احكام دائمي

2 
-توسعة زیرساخت فنتاوري اطالعتات و ارتباطتات بتا بهتره     

 گیري از امكانات علمي
 بند پ -68ماده  برنامة ششم توسعه

3 
ر بهبود و توسعة سامانة رایانة خدمات الكترونیكتي بته منظتو   

 تسهیل فرآیندهاي اداري و مدیریتي
 بند پ -67ماده  برنامة ششم توسعه

0 
هتتا، مراكتتز و آموختگتتان دانشتتگاه انتتدازي ستتامانة دانتتشراه

مؤسستتات آموزشتتي و پژوهشتتي كشتتور بتتا هتتدف تقویتتت  
 آموختگان و پایش اثر بخشيهاي دانشانجمن

 2-5-5 نقشة جامع علمي كشور

5 

بته منظتور دستتیابي بته توستعة       آوردن تسهیالت الزم فراهم
هتا،  هتاي نتوین و نتافع، متناستب بتا اولویتت      علوم و فناوري
ها كارگیري آنهاي نسبي كشور و انتشار و بهنیازها و مزیت

 در نهادهاي مختلف آموزشي، صنعتي و خدماتي

 3راهبرد كالن  نقشة جامع علمي كشور

 بند پ -68ماده  برنامة ششم توسعه یرانتوسعه و بازطراحي شبكة آزمایشگاهي و كارگاهي ا 6

7 
ایجاد نظام پایگاه داده و اطالعات پژوهش و فناوري كشور 

 وري نظام ملي نوآوريبه منظور افزایش بهره
 بند ت -60ماده  برنامة ششم توسعه

8 
توجتتته بتتتر تتتت مین منتتتابع الزم بتتتراي تجهیتتتز و نوستتتازي  

آموزشتي و  هتاي متورد نیتاز مراكتز     ها و كارگاهآزمایشگاه
 پژوهشي

 نقشة جامع علمي كشور
 7راهبتتترد كتتتالن  

 05و  00بندهاي 

9 
ت كید بر اجراي نظام اشتراك منابع میان مراكتز آموزشتي و   

 پژوهشي در كشور

هتاي كلتي علتم و     سیاست
 فناوري

 2-0بند 

 بند ت -60ماده  برنامة ششم توسعه

01 
تولید تالش براي باال بردن تدریجي سهم تحقیقات از محل 

 ناخالص ملي
 0-22جدول  نقشة جامع علمي كشور

00 
هتتا و مراكتتز پژوهشتتي و  تنتتوب بخشتتي منتتابع متتالي دانشتتگاه

 فناوري
 بند الف -65ماده  برنامة ششم توسعه

 بند ث -65ماده  برنامة ششم توسعه

02 
هتاي پژوهشتي    هتا و موسسته   اصالح جایگاه و نقش دانشگاه

 به ثروت نظام نوآوري و تبدیل ایدهدر 
 برنامة ششم توسعه

مجلتتتس  بمصتتتو
 شوراي اسالمي
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 معرفی مختصر دکتر منصور غالمی
ي ها دولت در را سینابوعلي دانشگاهت ریاس با مرتبة استادي، سینا بوعلي دانشگاهغالمي عضو هی ت علمي  منصور
ز ا تخصصي يادكتر مدركي داراوي . است داشته  برعهده و دوازدهم یازدهمي ها دولت و و هشتم هفتم
 .باشد مي استرالیا آدالید دانشگاه

 
 نامه زندگی

 وي مدرك كارشناسي. اي مذهبي و متدین متولد شد در خانواده در شهر همدان 0332منصور غالمي در سال 

و از سال اخذ نمود عالي كشاورزي همدان  ةاز مدرس آموزش كشاورزي ترویج و ةدر رشت 0355خود را در سال 
تا  0361از سال . است بودهول اردوگاه روستایي ؤهمدان و مس عضو جهاد سازندگي 0361 تا 0359
عضو جهاد همزمان و را به عهده داشته  وابسته به دانشگاه اصفهان ،كشاورزي شهركرد ةدانشكد يسرپرست0362

 . نیز بوده استاصفهان  دانشگاهي

 علوم باغباني از دانشگاه تربیت مدرس ةر رشتخود را د ارشدمدرك كارشناسي 0360منصور غالمي در سال 

این  0367منصوب شد و تا پایان سال  سینا كشاورزي دانشگاه بوعلي ةریاست دانشكدبه اخذ نمود و در همان سال 
را بر عهده  سینا به مدت دو سال معاونت اداري و مالي دانشگاه بوعلي ،پس از آن .دار بودمسؤولیت را عهده

 .داشت

در مقطع  0370رفت و در سال  استرالیا به دانشگاه آدالید براي تحصیل در مقطع دكتري ،0371در سال 
مجدداً  ،پس از بازگشت به ایران. التحصیل شد و به ایران بازگشت علوم باغباني از این دانشگاه فارغ ةرشت دكتري

هاي  در دولت ،و پس از آنفه نمود انجام وظی سینا معاون اداري و مالي دانشگاه بوعلي عنوان به به مدت یك سال
اكنون نیز رییس دانشگاه او هم. دار بود را عهده سینا ریاست دانشگاه بوعلي (اصالحاتدورة ) هفتم و هشتم

 .است سینابوعلي
 

 سوابق اجرایی

 روستایي؛ اردوگاه مسؤول و 0361 تا 0359 سال از همدان سازندگي جهاد عضو 

 كنون؛ تا 0393 سال ازو  0383 تا 0376 الس از سینابوعلي دانشگاه رئیس 

 جهاد عضو و 0362 تا 0361 سال از اصفهان دانشگاه به وابسته شهركرد كشاورزي دانشكدة سرپرست 
 اصفهان؛ دانشگاهي

 ؛0367 تا 0360 از سینابوعلي دانشگاه كشاورزي دانشكدة رئیس 

 ؛0376 تا 0375 سالو از  0369 تا 0367 سال از سینابوعلي دانشگاه مالي و اداري معاون 

 ؛0371 تا 0369 از سینابوعلي دانشگاه كشاورزي دانشكدة رئیس 

 ؛0393–0391توسعه و عمران عالي آموزش مؤسسه رئیس 

 از و 0383 سال تا 0376 سال از كشور غرب منطقة هاي دانشگاه و سینابوعلي دانشگاه امناي هی ت دبیر 
 تاكنون؛ 0393

 ؛همدان استان فناوري و علم پاركو  كردستان اهدانشگ هاي امنا هی ت عضو 

 لرستان دانشگاه امناي هی ت دائمي كمیسیون رئیس. 
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 سیاسی و اجتماعی ،سوابق فرهنگی

 ؛0359 سال در تحمیلي جنگ مهاجرین امور بنیاد فرهنگي امور بخش اندازيراه 

 ؛0362 تا 0361 اصفهان دانشگاه دانشگاهي جهاد در همكاري و عضویت 

 ت سیس تاكنون؛ ابتداي از كشور هاي دانشگاه مدرسین اسالمي انجمن عضو 

 ؛دكتري تحصیل دورة در استرالیا آدالید در ایراني دانشجویان اسالمي انجمن مركزي شوراي عضو 

 ؛(محمد) انیاز دانشجو يمردم هايتیحما یةریمؤسسه خ ةریمد  تیو عضو ه مؤسس 

 ؛در همدان انیرانیا ةارست ينآفریاشتغال ةمؤسس ةریمد  تیعضو ه 

 هاي عضویت در شوراي سیاستگذاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، از جمله كمیتة تدوین سیاست
 ؛...وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، كمیتة تدوین برنامة بخش علم و فناوري و 

 هاي دوره طول در همدان استان و سینابوعلي دانشگاه در مختلف هاي كارگروه و شوراها در عضویت 
 .مسؤولیت هاي اجرایي متوالي

 
 سوابق علمی

  پژوهشي در نشریات معتبر داخلي و خارجي؛-مقالة علمي 61انتشار بیش از 

  ارشد؛نامة كارشناسيرسالة دكتري و پایان 01راهنمایي 

  طرح تحقیقاتي كاربردي؛ 07اجراي 

 و تحقیقات سازمان توسب شده چاپ ،"گردو برداشت و داشت كاشت، راهنماي"كتاب  ت لیف 
 ؛0385 ،كشاورزي وزارت انساني، نیروي تجهیز و آموزش معاونت كشاورزي، آموزش

  ؛0395، انتشارات دانشگاه مالیر، "نژادي انگوربه"ت لیف كتاب 

 ؛0381 ،سینابوعلي دانشگاه انتشارات، "معتدله مناطق میوه درختان فیزیولوژي" ترجمة كتاب 

 سینابوعلي دانشگاه انتشارات، "عالي آموزش مراكز در دانشگاه اساتید یستدر روش" كتاب ترجمة، 
 ؛0380

 ؛0386 ،سینابوعلي دانشگاه انتشارات ،"انگور بیولوژي" كتاب ترجمة 

 عنوان استاد برتر آموزشي و پژوهشي گروه، دانشكده و دانشگاه در ادوار مختلف؛برگزیده به 

 

 های علمی و اجرایی فعالیت
 ؛(یك دوره)مدیرة انجمن علوم باغباني ایران  عضو هی ت 

 سینا؛در دانشگاه بوعلي( انگور)هاي ریز عضو قطب علمي میوه 

 ؛0393 تا مجله دبیر سر و كشاورزي پژوهش مجله مسؤول مدیر 

 علوم و فنون باغباني؛  علوم باغباني ایران و فناوري تولیدات : عضو هی ت تحریریة مجالت تخصصي
  گیاهي؛

 المللي شناسي ایران؛  باغباني؛ اخالق در علم و فناوري و انجمن بین زیست: هاي علمي جمنعضو ان
 باغباني،

 عضو شوراي مركزي بنیاد ملي نخبگان استان همدان. 


