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مصوبه «سند دانشگاه اسالمی»

  شماره4950/92/دش                                         1/5/1392 

مصوبه «سند دانشگاه اسالمی»

جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالی انقالب فرهنگی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

جهاد دانشگاهی ـ دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی

شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی

مصوبه «سند دانشگاه اسالمی» که در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالی انقالب فرهنگی و براساس مصوبه شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز

آموزشی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل براي اجرا ابالغ می شود:

مقدمه

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه، معرّف باالترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهان بینی و نظام اعتقادي و ارزشی جامعه را

در خود متجلّی می سازند و با تربیت متفکران و دانشمندان و مدیران اینده در جهت بخشیدن به حرکت هاي گوناگون فکري، اعتقادي، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر

واقع می شوند. از اینجا می توان گفت که دانشگاه هاي مختلف جهان، عالوه بر اشتراکاتی که به اعتبار دانشگاه بودن، با یکدیگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعی با

بینش ها و ارزش هاي مختلف، واجد خصوصیاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد .

جامعه ایرانی که در انقالب اسالمی با رویکرد الهی، جهان بینی اسالمی را مبناي شئون گوناگون زندگی خود قرار داد، خواهان آن است که آموزش عالی متناسب با

مبانی و ارزش هاي اسالمی داشته باشد تا با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسالمی مبادرت ورزد .

احیاي هویت تمدنی و پیشرفت جمهوري اسالمی، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن،

آموزش عالی کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت .

پیرو بیانات رهبر انقالب و براساس مصوبه جلسه 402 مورخ 14/5/1376 شوراي عالی انقالب فرهنگی، شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی به منظور تدوین، راهبري

و نظارت بر حُسن اجراي سیاست هاي الزم براي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با عنایت به دیدگاه هاي مقام معظم رهبري تشکیل شد .

بر اساس آیین نامه شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالی انقالب فرهنگی، تدوین و پیشنهاد سیاست



ها و راهبردهاي مرتبط با اسالمی شدن اولویت اصلی شورا قرار گرفت. براي تحقق این منظور، شورا به نقد و ارزیابی دقیق اقدامات و فعالیت هاي گذشته در مورد

اسالمی شدن دانشگاه ها پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه هاي فکري و مطالعاتی الزم براي سیاستگذاري دقیق و اصولی و برنامه ریزي جامع و واقع

بینانه را فراهم آورد که نتیجه آن تدوین «سند دانشگاه اسالمی»1 در سال 1377 گردید.

بنابراین فرایند اسالمی سازي دانشگاه ها پیشینه اي بیش از یک دهه دارد و شاید بتوان گفت اولین سند مدون ملی در راستاي تحقق آرمان انقالب اسالمی است که

با مشارکت صاحبنظران حوزوي و دانشگاهی، تدوین گردید .

پس از گذشت بیش از یک دهه تالش و تدبیر مدیران و مجریان وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی در

اجراي سیاست هاي مصوب سند اولیه دانشگاه اسالمی و بررسی آسیب شناسانه مفاد و محصول سند در بازه زمانی سال هاي 1389 ـ 1377 و برخورداري از بلوغ و

بالندگی علمی ـ مدیریتی کشور در عرصه تدوین اسناد کالن ملی و با عنایت به مراعات اقتضائات و شرایط معاصر جامعه اسالمی، ضرورت به روزسازي سند و تعیین

نسبت و مناسبات آن با اسناد فرادستی و پیرامونی جهت استفاده بهینه از ظرفیت ملی براي دستیابی به اهداف، در مسیر اسالمی سازي دانشگاه ها بر متولیان امر

محرز گردید .

برهمین اساس در پی تأکید دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی و مصوبه جلسه 212 مورخ 18/12/1389 اسالمی شدن دانشگاه ها، دبیرخانه شورا در سال 1391

مأموریت بازنگري و به روزرسانی سند را ذیل راهبرد کالن «نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهاي اسالمی شدن نهادهاي آموزشی و پژوهشی»

و راهبردهاي کالن مرتبط «10، 8، 6، 2» نقشه جامع علمی کشور با نگرشی نظام واره به ابعاد (فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوري و مدیریتی) دانشگاه

اسالمی 2 به انجام رساند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اسالمی شدن دانشگاه ها و تعریف دانشگاه اسالمی در این سند براساس دیدگاه و رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري تنظیم شده است.

2ـ در این سند منظور از «دانشگاه اسالمی» دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

دانشگاه آزاد اسالمی بوده و به تعبیر دیگر نظام آموزش عالی مراد می باشد.

بنابراین با استفاده از تجربیات گذشته و اینده پژوهی با طراحی و رویکردهاي علمی و تحلیلی با تشکیل کارگروه هاي چهارگانه تخصصی و همکاري صمیمانه وزارت

علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی،

کمیسیون حوزوي، شوراي فرهنگی ـ اجتماعی زنان و با مشارکت فعال نخبگان و کارشناسان دانشگاهی و حوزوي و مشارکت دانشگاه هاي کشور ازطریق ارتباطات

مستقیم و مجازي سند مذکور همسو با اسناد فرادستی تدوین گردید 1 و در جلسات فشرده به تصویب شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی رسید.

فصل اول

مأموریت

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه نماد باالترین سطح علم و فرهنگ آن جامعه محسوب می شوند؛ بنابراین آموزش عالی کشور بایستی، مبدأ تحوالت علم و

فرهنگ باشد. احیاي هویت تمدنی و پیشرفت جمهوري اسالمی، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر

تعالی آن، آموزش عالی کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت.

آموزش عالی کشور رسالت هاي مختلفی در ابعاد فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهش و فناوري و مدیریتی بر عهده دارد که بایستی آنها را به صورت نظام واره لحاظ

نمود که مهم ترین آنها عبارتند ا ز:

ـ تربیت متخصصین متعهد، خالق، متخلق، ماهر و کارآفرین

ـ تولید، انتقال و انتشار علم و فناوري در خدمت نیازهاي جامعه اسالمی

ـ ساختاري کارامد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقه اي و فراملی



فصل دوم

اصول و مبانی

1) حاکمیت اصول اعتقادي، احکام و اخالق اسالمی در تمامی ابعاد دانشگاه

نهادینه سازي اصول، معارف، شریعت و اخالق اسالمی و توجه به فرهنگ امامت، والیت و انتظار در تمامی ابعاد دانشگاه اسالمی

2) خردورزي و عقالنیت

تقویت عقالنیت، خردورزي و خالقیت در میان دانشگاهیان در پرتو تعالیم اسالمی و توجه به همسویی مفاهیم وحیانی، عقالنی و تجربی

3) قدسی بودن علم و محیط هاي علمی

توجه به قداست علم و فضاي آموزش عالی و تلقی عبادت از تعلیم و تعلم و تکریم عالم و متعلم

4) تقدم تزکیه بر تعلیم

اولویت دادن به تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوي سرمایه انسانی دانشگاه و محوریت داشتن تزکیه در محتواي آموزشی و پژوهشی و تنظیم ساختارهاي دانشگاه

5) تعهد به آرمان هاي انقالب اسالمی

برخورداري از بینش و بصیرت دینی و سیاسی و ایفاي نقش در عرصه هاي مختلف و حضور فعال در صحنه و تقویت دلبستگی به نظام و وفاداري به ارز ش ها و

صبر و پایداري در جهت تحقق آرمان هاي انقالب اسالمی

6) جهاد علمی و ارتقاي اعتماد به نفس ملی و تولید علم نافع و توسعه نهضت نرم افزاري

ارتقاء خودباوري علمی و رهایی از وابستگی علمی، تولید و توسعه علم نافع، کارامد و بومی در جهت تأمین آرمان هاي نظام به منظور پیشرفت و خودکفایی علمی ـ

فناوري و ترویج آزاداندیشی و تضارب آراء در میان دانشگاهیان

7) تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردي و گروهی و اهتمام بر وحدت ملی

مقدم داشتن منافع نظام بر منافع شخصی و گروهی و ایفاي نقش مؤثر دانشگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومی و وحدت ملی و در خدمت جامعه بودن

دانشگاه ها

8) تمدن سازي دانشگاه ها

تولید دانش و فرهنگ تمدنی با رویکرد اسالمی و اینده پژوهانه و تأثیرگذار و الگو براي دانشگاه هاي جهان و احراز مرجعیت علمی

9) وحدت حوزه و دانشگاه

وحدت در هدف و تعامل و همکاري همه جانبه؛ علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنري حوزه و دانشگاه

10) عدالت محوري در تمامی شئون دانشگاه

توزیع و بهره مندي عادالنه از امکانات آموزش عالی در نظامات چهارگانه با تأکید بر عدالت آموزشی



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شایان ذکر است کلیات، اصطالحات و مدل هاي مفهومی و سایر مباحث تکمیلی در نسخه پیوست ارائه شده است.

11) تعادل و هماهنگی در نظامات چهارگانه دانشگاه

ایجاد توازن هدفمند و یکپارچگی در نظام هاي چهارگانه دانشگاه؛ فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهشی ـ فناوري و مدیریتی

12) ارتقاء جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان

تقویت بنیان خانواده و گزینش بومی با تأکید بر مسئولیت پایان ناپذیر خانواده در امر تعلیم و تربیت با احترام به هویت دانشجو

13) اعتالي فرهنگی فضاي عمومی دانشگاه

انضباط بخشی و اعتالي فرهنگی ـ تربیتی فضاي عمومی دانشگاه ها و رعایت شئونات محیط علمی و تعظیم شعائر در دانشگاه ها براساس فرهنگ اسالمی

14) اهتمام به مالزمات پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش عمومی

ایجاد پیوستگی در سیاست گذاري و برنامه ریزي میان دو دوره آموزش عمومی و آموزش عالی به منظور تداوم فرایند فعالیت هاي تعلیم و تربیت

فصل سوم

چشم انداز نظام آموزش عالی در افق 1404:

«برخوردار از دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي پیشگام در عرصه تولید دانش تمدنی و تبیین و توسعه فرهنگ جهانی اسالم و پیشتاز در گسترش مرزهاي دانش و علوم

کاربردي و کارامد مبتنی بر نگرش وحیانی به منظور کسب مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و جهان اسالم و داراي اساتید عالم، متدین، عدالت خواه و آزاداندیش

تربیت یافته در مکتب اسالم و انقالب، مسئولیت پذیر در عرصه هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي با توانایی تربیت متخصصانی متدین و متعهد و دانشمندانی برتر»

دانشگاه اسالمی در افق 1404 با اتکال بر قدرت الیزال الهی و در راستاي احیاي تمدن اسالمی ـ ایرانی داراي چشم اندازهاي بخشی ذیل خواهد بود:

1ـ چشم انداز فرهنگی ـ تربیتی:

«خردورز، آزاداندیش و خالق»، «با اعتماد به نفس علمی و ملی باال و تأمین کننده استقالل علمی و خودکفایی کشور»، برخوردار از «هویت تمدن ساز اسالمی ـ

ایرانی»، «الهام بخش در جهان اسالم»، «متعهد به آرمان هاي انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی»، «پرورش دهنده نخبگانی عالم، معتقد، متشرع و متخلق و

مهذب» و «تجلی بخش الگوي سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی»

2ـ چشم انداز آموزشی:

«برخوردار از اساتید عالم، متدین، انقالبی، محقق و مولد علم نافع، کارامد و منطبق بر آموزه هاي دینی و وحیانی، عدالتخواه و آزاداندیش تربیت یافته در مکتب اسالم

و انقالب، مسئولیت پذیر در عرصه هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي با توانایی تربیت دانش آموختگانی متخصص، متعهد، خالق و کارآفرین، تولیدکننده محتواي

آموزشی منطبق بر دین، عدالت محور، معتقد به نورانیت و قدسیت علم و تکریم عالم و متعلم»

3ـ چشم انداز پژوهش و فناوري:

پیشتاز در عرصه «تولید و گسترش مرزهاي دانش و علوم کاربردي و کارامد مبتنی بر آموزه هاي دینی و وحیانی» با «مرجعیت علمی و فرهنگی در جهان اسالم» و

«پیشتاز نهضت نرم افزاري» با توانایی جذب و تربیت محققانی نوآور و توانمند در حل و تحلیل چالش هاي علمی و بین المللی و دانشمندانی برتر در عرصه هاي

مورد نیاز کشور و منطقه و متعامل با حوزه



4ـ چشم انداز مدیریتی:

«متوازن و نظام مند»، «عدالت محور و کارامد»، «درخدمت مصالح عمومی و منافع ملی»، «کارآفرین، ارتقاءدهنده بعد علمی، مهارتی و اخالقی سرمایه هاي

انسانی»، «داراي شاخص و استانداردهاي بومی» و «پویا و با نشاط»

فصل چهارم

اهداف کالن1

1) تعمیق و نهادینه سازي معارف و آموزه هاي اسالمی در دانشگاه ها

2) تحقق آرمان ها و ارزش هاي انقالب اسالمی

3) تولید دانش تمدنی بویژه علوم انسانی ـ اسالمی

4) تعمیق خردورزي و عقالنیت و تقویت روحیه آزاداندیشی و خالقیت در دانشگاه ها

5) دستیابی دانشگاه ها به اقتدار علمی، فرهنگی و اقتصادي در جهان اسالم و منطقه

6) توسعه ع دالت آموزشی با توجه به آمایش سرزمین

7) توسعه تعامل علمی در عرصه هاي بین المللی و دستیابی به مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و جهان اسالم

8) گسترش تعامل حوزه و دانشگاه

9) تحقق سبک صحیح زندگی اسالمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ در اسناد پیوستی براساس چشم اندازهاي بخشی و اهداف کالن، اهداف عملیاتی تدوین خواهد شد.

10) ارتقاي مستمر و نظام مند بعد علمی، مهارتی و اخالقی دانشگاهیان

11) مشارکت حداکثري دانشگاه ها در تمدن سازي نوین اسالمی

12) احیاء و ارتقاي نقش خانواده در فرایند تعلیم و تربیت

فصل پنجم

نظام فرهنگی ـ تربیتی

راهبرد 1:

تبیین و طراحی نظام جامع فرهنگی ـ تربیتی دانشگاه ها مبتنی بر آموزه هاي اسالمی و هماهنگی دیگر نظامات1 دانشگاهی با آن

اقدامات:

1ـ1ـ طراحی، تدوین و تحقق نظام جامع فرهنگی تربیتی براساس مبانی، اصول، اهداف، مراحل و روش هاي فرهنگ و تربیت اسالمی

2ـ1ـ تدوین آیین نامه هماهنگ کننده و انسجام بخش دیگر نظامات دانشگاهی با نظام جامع فرهنگی ـ تربیتی در محیط دانشگاه

3ـ1ـ ایجاد جایگاه سازمانی مناسب و کارامد براي تحقق نظام جامع فرهنگی ـ تربیتی در دانشگاه ها متناسب با محیط دانشگاه

راهبرد2:



بازنگري و تبیین فلسفه تعلیم و تعلم و متعالی سازي انگیزه تدریس و تحصیل در دانشگاهیان

اقدامات:

1ـ2ـ بازتدوین فلسفه تعلیم و تعلم

2ـ2ـ تدوین فلسفه تعلیم و تعلم ناظر به رشته هاي مختلف دانشگاهی

3ـ2ـ گفتمان سازي فلسفه تعلیم و تعلم

4ـ2ـ الگوسازي از شخصیت ها و مفاخر علمی ـ فرهنگی کشور

راهبرد 3:

تبیین و طراحی نظام رتبه بندي فرهنگی ـ تربیتی اسالمی دانشگاه ها به منظور ایجاد فضاي رقابتی

اقدامات:

1ـ3ـ طراحی، تدوین و بهینه سازي مؤلفه ها، شاخص ها، ساختار و کارکرد نظام رتبه بندي فرهنگی ـ تربیتی با نگرش اسالمی

2ـ3ـ تدوین  آیین نامه رتبه بندي فرهنگی ـ تربیتی دانشگاه ها و بازتعریف تخصیص بودجه و ظرفیت هاي دانشگاه ها براساس آن

3ـ3ـ  ایجاد نهاد رتبه بندي و نظارت و ارزیابی دانشگاه ها در سطح ملی به صورت فرادستگاهی در جهت افزایش فضاي رقابتی میان دانشگاه ها

راهبرد 4:

تبیین نقش تربیتی و اخالقی استادان و تکریم مقام ایشان

اقدامات:

1ـ4ـ تدوین شاخص هاي تکریم و فرایند شناسایی و انتخاب اساتید الگو

2ـ4ـ تجلیل از اساتید منتخب علمی، فرهنگی و سیاسی درمحیط دانشگاه

3ـ4ـ ترغیب اساتید به مشارکت در فعالیت هاي فرهنگی ـ تربیتی و اجتماعی

4ـ4ـ ترویج نقش و جایگاه تربیتی و اخالقی اساتید و نهادینه سازي آن در جامعه

5 ـ4ـ تـقویت جایگاه هم اندیشی اساتید و ارتقاي ظرفیت آن در حل مسائل کالن نظام و طراحی سازوکار تعامل اساتید با مسئـولین دستگاه ها و مسئولین ارشد نظام

6 ـ4ـ تقویت نقش «استاد مشاور» به منظور تسري نقش اساتید از حوزه هاي آموزشی به حوزه هاي فرهنگی ـ تربیتی

7ـ4ـ تدوین اخالق حرفه اي اسالمی اساتید

راهبرد 5:

احیاي هویتِ تمدن ساز اسالمی ـ ایرانی با ارتقاء روحیه خودباوري و نفی انفعال و خودباختگی در مقابل تمدن غرب

اقدامات:

1ـ 5 ـ تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاي هویتِ تمدن اسالمی ـ ایرانی و مواجهه انتقادي با دیگر تمدن ها

2ـ 5 ـ تدوین نقشه راه مشارکت فعال اساتید، نخبگان و دانشجویان در پروژه هاي ملی و تمدنی و فراهم کردن سازوکار حمایت از ایشان

3ـ 5 ـ ایجاد سازوکار کارامد به منظور پژوهش مستمر و رصد تحوالت تمدن غرب و غرب شناسی با هدف تعامل انتقادي با آن براساس معیارهاي عقالنیت اسالمی



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ نظام «آموزشی»، نظام «پژوهش و فناوري» و نظام «مدیریتی»

4ـ 5 ـ توسعه نظریه پردازي و طراحی برنامه هاي آموزشی و پژوهشی در جهت تبیین دستاوردهاي1 انقالب اسالمی و دفاع مقدس

5 ـ 5 ـ تدوینِ سازوکار فرهنگ سازي براي ارتقاء منزلت نخبگان و توجه به نخبه پروري

6ـ 5 ـ مطرح کردن دستاوردهاي دانشمندان اسالمی ـ ایرانی قدیم و جدید در متون درسی

7ـ 5 ـ حمایت، تشویق و الگوسازي از شخصیت ها، مفاخر فرهنگی و تجلیل از مقام شهداي علم و فناوري

راهبرد 6:

تعمیق بینش، بصیرت و افزایش نشاط سیاسی ـ فرهنگی و انقالبی دانشگاهیان

اقدامات:

1ـ 6 ـ تبیین و ترویج اندیشه هاي سیاسی و فرهنگی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري

2ـ 6 ـ طراحی و تدوین دوره هاي دانش افزایی در سطوح مختلف (اساتید، دانشجویان و کارکنا ن)

3ـ 6 ـ گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاري در جهت تدوین نظریه هاي اجتماعی و سیاسی مبتنی بر بینش انقالبی ـ اسالمی

4ـ 6 ـ حمایت از جلسات نقد، مناظره و کرسی هاي آزاداندیشی در جهت افزایش نشاط سیاسی دانشگاه ها

5 ـ 6 ـ حمایت و ساماندهی مؤسسات و مراکز مطالعاتی ـ تحقیقاتی به منظور تولید و استفاده بهینه از محصوالت آنان در حوزه انقالب اسالمی و استکبارستیزي

6 ـ 6 ـ ارزیابی مستمر وضعیت سیاسی ـ فرهنگی دانشگاهیان و اصالح و ارتقاي ضوابط فعالیت هاي سیاسی و فرهنگی

راهبرد 7:

تقویت منطق خردورزي و روحیه آزاداندیشی، پرسشگري و پاسخگویی و نقدپذیري در فضاي عمومی و علمی دانشگاه ها

اقدامات:

1ـ7ـ تأمین زیرساخت هاي حقوقی الزم جهت توسعه آزاداندیشی و بازنگري در قوانین موجود با هدف حمایت از روحیه خردگرایی و آزاداندیشی و پرسشگري

2ـ7ـ برنامه ریزي و تدوین ضوابط و مقررات جامع جهت ممانعت از مداخالت برون دانشگاهی در مقوله آزاداندیشی، خردورزي و پرسشگري

3ـ7ـ حمایت، تقویت و توسعه کرسی هاي آزاداندیشی، نقد و مناظره و تدوین سیاست هاي تشویقی

4ـ7ـ برنامه ریزي براي ابداع روش هاي نوین در عرصه آزاداندیشی و خردورزي

5 ـ7ـ طراحی و اجراي دوره هاي آموزشی و توجیهی براي متولیان و برگزارکنندگان کرسی هاي آزاداندیشی در دانشگا ه ها

راهبرد 8:

ارتقاي تعامل حوزه و دانشگاه با تأکید بر حل مشکالت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی جامعه

اقدامات:

1ـ 8 ـ  ایجاد سازوکار و ساختار کارامد وحدت حوزه و دانشگاه و تقویت نهادها و مراکز موجود

2ـ 8 ـ شناسایی زمینه هاي همکاري مشترك و تعیین اولویت هاي همکاري حوزه و دانشگاه در جهت رفع نیازهاي جامعه و حل مسائل کالن فرهنگی، سیاسی و



اجتماعی

3ـ 8 ـ حمایت از حضور علمی، فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی حوزویان و دانشگاهیان در مراکز علمی یکدیگر

4ـ 8 ـ معرفی اسوه هاي علمی، فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی حوزه و دانشگاه به یکدیگر

5 ـ 8 ـ آسیب شناسی تعامل حوزه و دانشگاه و بررسی راهکارهاي ارتقاي آن

6 ـ 8 ـ حمایت و توسعه حوزه هاي علوم اسالمی دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت آنها در جهت ارتقاء سطح آموزش عالی کشور

راهبرد 9:

تبیین و ترویج نواندیشی دینی در زمینه هاي مورد نیاز دانشگاهیان و نخبگان با سازماندهی ظرفیت هاي حوزوي و دانشگاهی

اقدامات:

1ـ9ـ تعریف و تبیین مؤلفه هاي هستی شناسی، ارزش شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی نواندیشی دینی

2ـ9ـ تعریف و تبیین جایگاه و منزلت عقل و وحی در نظام فکري ـ دینی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ دستاوردهایی نظیر جهاد سازندگی، بسیج، نهضت سوادآموزي، سپاه، جهاد دانشگاهی و...

3ـ9ـ تبیین رابطه علم و دین در خدمات متقابل هر دو در شکوفایی تمدن اسالمی ـ ایرانی

4ـ9ـ زمینه سازي فرهنگی و اجتماعی براي نواندیشی دینی و حمایت از تولید ادبیات نو در این زمینه

5 ـ9ـ معرفی، الگوسازي و حمایت از چهره هاي خالق و نواندیش دینی

6 ـ9ـ ترویج عقالنیت و حکمت اسالمی در جهت ارتقاي خردورزي و دین باوري

7ـ9ـ ترویج اسالم ناب محمدي و مقابله با آفت هاي التقاط، تحجر، سطحی نگري، خرافه گرایی، بدعت و عرفان هاي نوظهور

راهبرد 10:

افزایش روحیه نشاط، امید و پویایی در دانشگاهیان و مدیریت زمان جهت بهره وري بهینه از سرمایه عمر با بهره گیري از آموزه هاي اسالمی

اقدامات:

1ـ10ـ تفسیر و تبیین جامع از شادي و نشاط و ارائه الگوي مطلوب

2ـ10ـ ایجاد سازوکار تقویت نشاط و امید به اینده

3ـ10ـ آموزش مدیریت زمان و کسب مهارت هاي الزم جهت استفاده بهینه از وقت و عمر

4ـ10ـ تقویت تشکل هاي دانشجویی به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي دانشگاهی

5 ـ 10ـ شناسایی و بهره مندي از ظرفیت هاي دانشگاهی و غیردانشگاهی به منظور افزایش روحیه نشاط و پویایی

6 ـ10ـ ترویج ورزش با تأکید بر ورزش همگانی و توسعه امکانات ورزشی در دانشگاه ها

7ـ10ـ نهادینه سازي فرهنگ مطالعه، کار، تالش و فعالیت هاي جهادي

راهبرد 11:

ارتقاي روحیه قانون مداري، مسئولیت و نظم پذیري و التزام به اخالق حرفه اي اسالمی



اقدامات:

1ـ11ـ تعریف و تبیین مبانی و شاخص هاي قانون مداري، مسئولیت و نظم پذیري و اخالق حرفه اي اسالمی

2ـ11ـ تدوین مرام نامه و منشور مسئولیت هاي فرهنگی ـ اجتماعی و منشور اخالق حرفه اي اسالمی دانشگاهیان

3ـ11ـ آسیب شناسی روندهاي مشارکتی موجود و طراحی و استقرار نظام مشارکت دانشگاهیان

4ـ11ـ زمینه سازي و استفاده حداکثري از ظرفیت ها و توان دانشجویان در همکاري براي اداره امور دانشگاه

5 ـ11ـ ایجاد زمینه آموزش و تعیین مشوق ها در جهت تقویت روحیه مسئولیت و نظم پذیري و قانونمندي دانشگاهیان در مسائل اجتماعی، ملی و بین المللی

6 ـ11ـ ایجاد زمینه و ساختار کارامد و توسعه هدفمند کانون هاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهت همکاري بین تشکلی دانشگاه ها

7ـ11ـ زمینه سازي و ارتقاي انگیزه و روحیه مشارکت جویی دانشگاهیان و توسعه قابلیت هاي اجتماعی و مهارت هاي ارتباطی و گروهی ایشان

راهبرد 12:

تعامل اثربخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه هاي کشور با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیگر کشورها به ویژه در جهان اسالم و افزایش سهم تأثیرگذاري

بر آنها

اقدامات:

1ـ12ـ شناسایی و استفاده از ظرفیت هاي دانشگاه ها و نهادها در حوزه فعالیت هاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در عرصه بین المللی

2ـ12ـ ایجاد ساختارهاي کارامد و اثربخش جهت توسعه هماهنگی و هم افزایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی

3ـ12ـ طراحی سازوکارهاي هم اندیشی و تعامل نخبگان فرهنگی دانشگاه هاي جهان در جهت تحقق جبهه متحد آزاداندیشان استکبارستیز و مبارزه با آپارتاید علمی و

سیاسی و صهیونیسم بین المللی و حمایت از مستضعفین به ویژه ملت فلسطین

4ـ12ـ توسعه تعامل با دانشگاه هاي جهان اسالم و استفاده مؤثر از تعامالت علمی ـ بین المللی در جهت مشارکت فعال و مؤثر در عرصه هاي فرهنگی ـ سیاسی و

اجتماعی و کسب تجربیات بین المللی

5 ـ12ـ حمایت از شبکه هاي دانشگاهی مردم نهاد در جهان اسالم در جهت حمایت از بیداري اسالمی به ویژه اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و سایر

تشکل هاي بین المللی اساتید

6 ـ12ـ توسعه فعالیت هاي علمی بین المللی از طریق افزایش سهم دانشگاه ها با محوریت بیداري اسالمی

7ـ12ـ حمایت از فعاالن و فعالیت هاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان جهان منطبق با آرمان هاي انقالب اسالمی

راهبرد 13:

گسترش فرهنگ جهاد،  ایثار، شهادت و ترویج ارزش هاي دفاع مقدس و زمینه سازي براي خدمت رسانی به مستضعفین در دانشگاه ها

اقدامات:

1ـ13ـ تدوین مؤلفه ها، شاخص ها و ارزش هاي دفاع مقدس، فرهنگ جهادي و روحیه بسیجی

2ـ13ـ تدوین دستاوردهاي علمی و فرهنگی دفاع مقدس و انقالب اسالمی و استفاده در متون و برنامه هاي درسی

3ـ13ـ ترویج فرهنگ جهادي و تفکر بسیجی و زمینه سازي براي مشارکت حداکثري همه دانشگاهیان در برنامه هاي جهادي و خدمت رسانی به محرومین و

مستضعفین در عرصه هاي ملی و بین المللی

4ـ13ـ توسعه فعالیت هاي علمی، فرهنگی، ادبی و هنري در حوزه هاي دفاع مقدس و تکریم مقام واالي شهیدان



5 ـ13ـ معرفی و تکریم جانبازان و ایثارگران و چهره هاي حماسه ساز دفاع مقدس و بسیجیـان موفق در عرصـه هاي علمـی و فرهنگـی به عنـوان الگـو بـراي

نسـل جـوان دانشگاهی

راهبرد 14:

نهادینه سازي فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضاي عمومی دانشگاه ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه

اقدامات:

1ـ14ـ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجراي ضوابط، تکمیل و متناسب سازي آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حُسن اجرا

2ـ14ـ ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و به روز رسانی طرح انطباق و بازنگري و کارامدسازي شاخص ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز

بهداشتی

3ـ14ـ اجراي دقیق و به روزرسانی استانداردها و آیین نامه هاي پوشش و رفتار حرفه اي در محیط هاي آموزش و درمان دولتی و غیردولتی

4ـ14ـ حمایت از پژوهش ها و فعالیت هاي علمی و کاربردي در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه ها

5 ـ14ـ تشویق دانشگاهیان فعال داراي نوآوري و ابتکار در جهت ترویج و زمینه سازي فرهنگ عفاف و حجاب

6ـ14ـ بازنگري و بهسازي در طراحی فضاها و بهینه سازي خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختالط غیرضروري دختر و پسر

7ـ14ـ بهسازي محیط هاي درمانی براساس معماري اسالمی ـ  ایرانی به منظور ارتقاي سالمت معنوي

8 ـ14ـ ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه هاي ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده ها

9ـ14ـ تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسالمی

10ـ14ـ استفاده از فرصت هاي متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردي و اجتماعی در محیط دانشگاه

11ـ14ـ حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش هاي اسالمی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

12ـ14ـ تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخالقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی سازي حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و

پیامدهاي منفی ترویج اخالق جنسی غربی

13ـ14ـ ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسالمی

14ـ14ـ ساماندهی و سیاستگذاري فرایند جذب دانشجویان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسالم و ارتقاي وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان

راهبرد 15:

اولویت دادن به پذیرش بومی دانشجویان و تقویت ارتباط دانشگاه با خانواده

اقدامات:

1ـ 15ـ طراحی و تدوین نظام تعامل خانواده و دانشگاه و تقویت زیرساخت هاي ارتباط بین دانشگاه و خانواده با تأکید بر فضاي مجازي

2ـ 15ـ بازنگري در نظام پذیرش دانشجو برمبناي سند آمایش در راستاي تقویت بومی گزینی

3ـ 15ـ ارتقاء سطح کیفی دانشگاه هاي بزرگ استانی جهت حفظ نخبگان در استان هاي خود

4ـ 15ـ اطالع رسانی از وضعیت تحصیلی دانشجویان به خانواده ها و ارتقاء دانش و بینش و به ویژه مسئولیت پایان ناپذیر تربیتی والدین در قبال فرزندان دانشجو

راهبرد 16:

اهتمام بر اصل خانواده محوري و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی و تبیین موازین دینی و اخالقی ارتباط مشروع و برقراري محرمیت حسب شرایط و مقتضیات در



جهت رفع نیازهاي معقول و واقعی دانشجویان

اقدامات:

1ـ16ـ تبیین اخالق جنسی از دیدگاه اسالم و ارائه راه حل هاي اسالمی و اخالقی براي روابط سالم دانشجویان در فضاهاي دانشگاهی و برنامه ریزي براي رفع

اختالط هاي غیرضروري در محیط هاي علمی و دانشگاهی

2ـ16ـ تدوین متون درسی جهت طرح مباحث مرتبط با نیازها و مقتضیات زندگی مشترك و اصالح و بازنگري متون مغایر با آن

3ـ16ـ تقویت فرهنگ مشاوره و توسعه نهادهاي مشاوره اخالقی و دینی دانشجویان و برگزاري دوره هاي آموزشی متناسب با سبک زندگی اسالمی

4ـ16ـ آسیب شناسی و پایش ازدواج هاي دانشجویی و یافتن راهکارهایی براي توسعه و ترویج آن

5 ـ16ـ تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خانواده محور در رشته هاي مختلف

6ـ16ـ تشویق و ترغیب ازدواج دانشجویی با رعایت اصل سادگی و الگوسازي  آیین ازدواج آسان و آگاهانه

7ـ16ـ شناسایی و هماهنگی نهادها، اشخاص و دستگاه هاي اجرایی براي تأمین امکانات و منابع مورد نیاز براي ازدواج دانشجویی

8 ـ16ـ حمایت و تشویق دانشجویان متأهل و داراي فرزند در راستاي ارتقاء تحصیلی آنان

راهبرد 17:

تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی با رویکرد تمدن سازي نوین اسالمی

اقدامات:

1ـ17ـ آسیب شناسی سبک زندگی موجود و طراحی، تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ  ایرانی و عناصر آن با تأکید بر سبک زندگی دانشگاهیان بر مبناي تمدن

سازي نوین اسالمی

2ـ17ـ ایجاد سازوکار استفاده از ظرفیت متون درسی، منابع آموزشی و فعالیت هاي فرهنگی به منظور تقویت معرفت، باور و عمل به سبک زندگی اسالمی ـ  ایرانی

در دانشگاه

3ـ17ـ تقویت فضایل اخالقی و حرفه اي مدیران و اعضاي هیأت علمی و تحکیم نقش الگویی آنان در زمینه سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

4ـ17ـ ایجاد زمینه براي  ایفاي نقش مثبت دانشگاه ها به ویژه اساتید در تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ  ایرانی در جامعه

5 ـ17ـ حمایت از پژوهش هاي دانشگاهی مربوط به سبک زندگی اسالمی ـ  ایرانی

راهبرد 18:

تعظیم شعائر اسالمی و توجه خاص به نماز و مسجدمحوري در فعالیت هاي دینی، فرهنگی و علمی دانشگاه

اقدامات:

1ـ 18ـ ساماندهی و ارتقاء عوامل مؤثر در توسعه و ترویج نماز و شعائر اسالمی در میان دانشگاهیان

2ـ 18ـ ساماندهی و حمایت مادي و معنوي از فعالیت ها و محصوالت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان در حوزه نماز و شعائر اسالمی

3ـ 18ـ توسعه و تجهیز مساجد و نمازخانه هاي دانشگاه ها و واحدهاي مربوطه

4ـ 18ـ ساخت پردیس دانشگاه ها با محوریت مسجد و طراحی الگوي مسجد دانشگاهی با رویکرد معماري اسالمی

5 ـ 18ـ تجمیع فضاهاي فرهنگی دانشگاه ها با رویکرد مسجدمحوري در فعالیت هاي علمی و فرهنگی

6 ـ 18ـ حمایت و تقویت هیأت هاي دانشجویی در جهت تعظیم شعائر و عمق بخشی دن به فعالیت هاي فرهنگی آنها



7ـ 18ـ متناسب سازي برنامه هاي علمی و آموزشی با فرهنگ نماز و روزه و تعظیم شعائر اسالمی

8 ـ 18ـ تعمیق ابعاد معرفتی، معنوي و ارتقاي روحیه تقواطلبی به عنوان مبناي تعظیم شعائر اسالمی

9ـ 18ـ ترویج و تشویق فرهنگ سبقت در خیرات و وقف با حمایت از خیرین و واقفین دانشگاهی و غیردانشگاهی و استفاده از انگیزه هاي آنان در ساخت و ارتقاي

مساجد

10ـ 18ـ جذب، تقویت و ارتقاي دانش و مهارت ائمه جماعات در عرصه هاي علمی، فرهنگی و سیاسی

راهبرد 19:

ارتقاي فرهنگ قرآن و عترت در بین دانشگاهیان به منظور انس با قرآن و تدبر و تفکر در ایات الهی و معارف اهل بیت (ع)

اقدامات:

1ـ19ـ استخراج، تبیین و تدوین راهکارهاي قرآن و عترت براي نهادینه کردن فرهنگ اسالمی

2ـ19ـ تدوین سازوکارها و اجراي شیوه هاي تشویقی حفظ و آشنایی با مفاهیم، ترجمه، تفسیر و تدبر در قرآن کریم

3ـ19ـ حمایت از تدوین آموزه هاي قرآنی و معارف اهل بیت (ع) در متون درسی متناسب با رشته هاي علمی

4ـ19ـ تشکیل مراکز تحقیقاتی قرآن پژوهی و عترت پژوهی در حوزه هاي مختلف علوم

5 ـ19ـ حمایت از پایان ، رساله ها و طرح هاي تحقیقاتی بین رشته اي «قرآن و سنت» و علوم مختلف

6 ـ19ـ ایجاد سازوکار علمی ـ آموزشی جهت بکارگیري آموزه هاي قرآنی و روایی در تولید علوم انسانی ـ اسالمی

7ـ19ـ طراحی و تدوین سبک زندگی دانشگاهی برمبناي آموزه هاي قرآن و معارف اهل بیت (ع)

راهبرد 20:

ساماندهی مقابله با جنگ نرم با تکیه بر مؤلفه هاي قدرت نرم انقالب اسالمی

اقدامات:

1ـ20ـ تبیین ابعاد گوناگون جنگ نرم دشمن و مؤلفه هاي قدرت نرم جمهوري اسالمی در محیط دانشگاه ها

2ـ20ـ شناسایی و بهره گیري از شیوه ها و فنون مبارزه با جنگ نرم و تبیین آن در دانشگاه و استفاده کارامد از ابزار هنر در تقویت قدرت نرم

3ـ20ـ طراحی برنامه هاي مختلف به منظور تقویت باورهاي دانشگاهیان در مقابله با تهدیدات جنگ نرم دشمن

4ـ20ـ رصد جریان هاي فکري ـ فرهنگی و شناسایی پایگاه هاي مؤثر نفوذ جنگ نرم

5 ـ20ـ حمایت از دانشگاهی ان در عرصه تولید و نشر محتوا در مقابله با جنگ نرم به ویژه در فضاي مجازي

6 ـ20ـ ساماندهی فضاي مجازي در محیط دانشگاهی و مدیریت آن براساس نظام جامع پدافند غیرعامل

7ـ20ـ نهادینه نمودن نظام جامع پدافند غیرعامل و استفاده از اصول و ضوابط آن در سطوح مختلف دانشگاهی

8 ـ20ـ ساماندهی و تبیین نقش و وظایف اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان و افسران جنگ نرم

راهبرد 21:

طراحی و تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی مستمر فرهنگی ـ تربیتی دانشگاه ها براساس شاخص هاي اسالمی

اقدامات:



1ـ21ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهاي مناسب نظارت و ارزیابی نظام فرهنگی ـ تربیتی

2ـ21ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام فرهنگی ـ تربیتی در سه سطح «شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه هاي

ذیربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی»

فصل ششم

نظام آموزشی

راهبرد1:

برنامه ریزي، تنظیم و بازنگري سرفصل ها و تدوین متون و برنامه ریزي آموزشی در تمامی شاخه هاي علوم براساس آموزه هاي اسالمی

اقدامات:

1ـ1ـ تشکیل کارگروه هاي تخصصی جهت راهبري فرایند تحول متون آموزشی1 با نگرش اسالمی

2ـ1ـ اصالح و بازنگري متون آموزشی با رویکرد تحول و ارتقاء رشته هاي گوناگون با اولویت علوم انسانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ از قبیل تدوین سرفصل ها، متون و برنامه ریزي، به روزرسانی و بازنگري دوره اي، نظارت مستمر و تأمین استاد

3ـ1ـ متناسب سازي و به روزرسانی روش هاي برنامه ریزي آموزشی و درسی و شیوه هاي یاددهی و یادگیري بر اساس آموزه هاي اسالمی

4ـ1ـ تدوین پیشینه، فلسفه و معرفی دانشمندان برتر جهان اسالم و ایران در هر رشته و توسعه زمینه تعامل علم و دین

5 ـ1ـ تدوین ضوابط و تأمین بستر آموزشی مناسب جهت تعامل مستمر و هدفمند عناصر علمی حوزه و دانشگاه

6 ـ1ـ گنجاندن پیوست هاي اخالق اسالمی و حرفه اي در برخی از متون تخصصی

7ـ1ـ اختصاص دوره هاي آموزشی پژوهش محور و مسأله محور پیرامون نیازهاي علمی «دانشگاه اسالمی» در مقاطع تحصیالت تکمیلی با نظارت کارگروه هاي

تخصصی

8 ـ1ـ ایجاد زمینه مشارکت فعال و همه جانبه اساتید حوزه و دانشگاه و نهادهاي علمی مستقل با نظارت کارگروه هاي تخصصی براي تولید و بازنگري برنامه درسی

راهبرد 2:

هدایت و تحول نظام برنامه ریزي آموزشی و متون درسی به سمت تقویت فضایل اخالقی و اعتماد به نفس و تقویت باورهاي دینی و التزام به مسئولیت هاي

اجتماعی

اقدامات:

1ـ2ـ بازطراحی دوره هاي آموزشی و ارتقاي روش هاي آموزشی با قابلیت تقویت باورهاي دینی، ابعاد هویتی، مسئولیت هاي اجتماعی و مهارت هاي زندگی اسالمی

2ـ2ـ تدوین منشور اخالقی و حرفه اي بر اساس مبانی اسالمی

3ـ2ـ نهادینه سازي نقش تربیتی استاد و ایجاد زمینه تحقق آن در فرایند آموزشی

4ـ2ـ تعظیم مناسک و شعائر اسالمی در برنامه ریزي هاي آموزشی

5 ـ2ـ متناسب سازي مدت تحصیل در رشته هاي مختلف با تحوالت علمی

6 ـ2ـ تدوین نظریات مبتنی بر جهان بینی اسالمی و بازخوانی و بازسازي بنیان هاي نظري حوزه هاي مختلف علمی در رشته هاي درسی به منظور پاالیش متون



مغایر با ارزش هاي دینی

7ـ2ـ معرفی مواریث و مفاخر دینی، علمی و فرهنگی ـ تاریخی و معاصر و بهره گیري از دستاورد آنها در تدوین برنامه ها و متون درسی

8 ـ2ـ افزایش سهم دروس اختیاري و تنوع بخشی آنها در جهت هم افزایی دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان و تقویت فضایل اخالقی و باورهاي دینی

9ـ2ـ حفظ حدود، آداب و موازین شرعی و کاهش اختالط در برنامه ها و فضاهاي آموزشی

راهبرد 3:

فراگیر نمودن نهضت نقد علمی در نظام آموزشی و ترویج رویکرد نقادانه علمی در مواجهه با نظریه ها و متون موجود

اقدامات:

1ـ3ـ ایجاد مرکز سیاستگذاري، ساماندهی و نظارت هدفمند ترجمه متون علمی و آموزشی با رویکرد نقد و تحلیل، مبتنی بر آموزه هاي اسالمی

2ـ3ـ تدوین سیاست هاي توسعه و راهبري نهضت نقد با اولویت علوم انسانی و هنر در سه بعد ساختار، محتوا و منابع

3ـ3ـ تدوین سیاست ها و سازوکارهاي تشویق و حمایت از نظریه پردازان و منتقدان علمی

4ـ3ـ تدوین راهکارهاي اجرایی تقویت روحیه نقد و پرسشگري در دانشجویان

5ـ3ـ طراحی، تدوین و برگزاري دوره هاي آموزشی فلسفه هاي مضاف به ویژه در علوم انسانی

6ـ3ـ گسترش و توسعه کرسی هاي نقد، مناظره و نظریه پردازي

راهبرد 4:

طراحی فرایند آموزش با عنایت به پرورش انواع استعدادها و پرورش قدرت ابتکار، خالقیت و نوآوري

اقدامات:

1ـ4ـ اصالح نظام آموزشی حافظه محور و اهتمام بر رویکرد مسأله محور و خالقیت پرور

2ـ4ـ طراحی سازوکار نهادینه سازي روحیه تحقیق در پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی

3ـ4ـ تقویت جایگاه رشته هاي علوم انسانی و ایجاد سازوکار هدایت استعدادهاي برتر به سمت ادامه تحصیل در رشته هاي علوم انسانی و جذب و نگهداري بهینه آنان

4ـ4ـ طراحی سازوکار هدایت تحصیلی انعطاف پذیر متناسب با استعدادها و عالیق دانشجویان

5 ـ4ـ طراحی نظام ترغیب و تشویق اساتید و دانشجویان در جهت افزایش خالقیت و نوآوري

6 ـ4ـ طراحی نظام ارزیابی استعداد دانشجویان و سطح بندي انواع استعدادها جهت ورود به رشته هاي متناسب

7ـ4ـ طراحی نظام نوین ارزیابی آموزشی دانشجویان جهت شکوفایی خالقیت در آنان

8 ـ4ـ حمایـت از تأسیس و فعالیت مراکز نخـبه پرور در حوزه هاي علوم بـویژه علوم انسانی

9ـ4ـ تأکید بر تقویت خالقیت و نوآوري اساتید در تدوین طرح نامه دروس

10ـ4ـ متناسب سازي واحدهاي روش تحقیق در رشته هاي مختلف

11ـ4ـ اتخاذ تدابیر الزم جهت به کارگیري اساتید توانمند علمی در سطح کارشناسی

راهبرد 5:

آگاهی از آخرین دستاوردهاي علمی بشر و بهره گیري از آنها متناسب با ارزش هاي اسالمی براي استفاده در مراکز آموزش عالی



اقدامات:

1ـ 5 ـ تأسیس و تأکید بر رشته هاي پژوهش محور در مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشته هاي مختلف علوم در راستاي نوآوري و تولید علم متناسب با نیازها و

مقتضیات کشور

2ـ 5 ـ حمایت مادي و معنوي براي بکارگیري دستاوردهاي جدید و معتبر علمی و آموزشی در جهت رفع نیازهاي بومی کشور

3ـ 5 ـ زمینه سازي براي انتقال دانش و نتایج تحقیقات کاربردي جهت تولید محتوا و متون علمی در دانشگاه ها

4ـ 5 ـ فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات الزم براي بهره گیري از فناوري هاي نوین و پیشرفته در سطح کشور و به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

در تراز جهانی

5 ـ 5 ـ تعامل علمی و هدفمند با مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوري معتبر بین المللی به ویژه در جهان اسالم

راهبرد 6:

طراحی، تبیین و تدوین نظام جامع اخالق و فقه پزشکی و سالمت معنوي براساس آموزه هاي اسالمی

اقدامات:

1ـ6 ـ تدوین فلسفه، فقه و اخالق پزشکی بر اساس آموزه هاي اسالمی با بهره گیري از منابع علمی و تجارب دانشگاه ها و حوزه هاي علمیه

2ـ6 ـ انسجام بخشی و کارامدسازي ساختار حوزه اخالق پزشکی به منظور توسعه، ترویج، نظارت و ارزیابی در تمامی شئون به ویژه آموزش و درمان در سطوح ملی،

ستاد و صف

3ـ6 ـ طراحی، تبیین و تدوین شاخص هاي سالمت معنوي و ارتقاي سالمت معنوي بیماران و جامعه پزشکی و سالمت عمومی جامعه متناسب با آموزه هاي

اسالمی

4ـ6 ـ طراحی نظام تشویق پزشکان متعهد و معرفی الگوهاي برتر اخالق پزشکی و سالمت معنوي

5ـ6 ـ ایجاد و گسترش محیط هاي معنوي و مراکز مشاوره دینی

راهبرد 7:

ایجاد و اصالح رشته هاي تحصیلی کاربردي و متناسب با نیازهاي جامعه اسالمی و بومی سازي آنها و تقویت بُعد کارآفرینی و افزایش اشتغال مولد و پایدار

اقدامات:

1ـ7ـ بازنگري در رشته هاي تحصیلی بر مبناي تقاضاي اجتماعی، نیازهاي بازار کار و تحوالت و رویکردهاي نوین آموزشی

2ـ7ـ جهت دهی به متون آموزشی، مقاالت علمی و پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی با رویکرد مسأله محور و ناظر بر نیازهاي داراي اولویت کشور

3ـ7ـ طراحی و ایجاد علوم و فنون میان رشته اي با توجه به نیازهاي روز جامعه و فضاي علمی کشور

4ـ7ـ انجام پایش و ارزیابی کیفیت و کارامدي برنامه هاي آموزشی

5 ـ7ـ تقویت و توسعه به کارگیري زبان فارسی در متون علمی دانشگاهی و تبدیل زبان فارسی به زبان مرجع علم

6 ـ7ـ حمایت از تدوین کتب و متون مرجع به زبان فارسی قابل رقابت جهانی جهت اقتدار و مرجعیت علمی

7ـ7ـ ایجاد سازوکار تولید و تدوین متون مرجع علمی در رشته هاي مختلف به زبان فارسی

8 ـ7ـ حمایت از تولید و کاربردي کردن علوم انسانی با جهت گیري اسالمی

9ـ7ـ تبیین پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی رشته هاي تحصیلی و نظریه هاي علمی و برنامه ریزي جهت تدوین نظریه هاي کارامد و مناسب

10ـ7ـ تولید متن و محتواي کارآفرین و ارتقاي فرهنگ کارآفرینی از طریق تعامل دانشگاه ها با نهادها و بنگاه هاي اقتصادي ـ اجتماعی در برنامه ریزي هاي آموزشی



راهبرد 8:

تحول و نوسازي رشته هاي دانشگاهی براساس عدالت آموزشی و آمایش سرزمین

اقدامات:

1ـ 8 ـ تهیه و تدوین سند تحول آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمین و حمایت از اجرایی شدن آن

2ـ 8 ـ تقویت و به روزرسانی سامانه هوشمند ملی و منطقه اي جذب اساتید متخصص و متعهد و توزیع آنها براساس سند آمایش و نقشه جامع علمی کشور

3ـ 8 ـ ایجاد سازوکار الزم جهت بهره گیري از مزیت هاي نسبی و رقابتی دانشگاه ها با توجه به نیازهاي متفاوت مناطق مختلف کشور مبتنی بر آمایش سرزمین

4ـ 8 ـ ارزیابی دوره اي مجوزهاي تأسیس رشته هاي علمی و لغو مجوز مراکز فاقد حداقل ضوابط و استانداردهاي علمی و آموزشی

5 ـ 8 ـ اصالح سازوکار پذیرش و هدایت تحصیلی دانشجویان بر اساس مقتضیات بومی فردي پسران و دختران

6 ـ 8 ـ هدفمندسازي هزینه هاي تحصیلی در دانشگاه هاي کشور با رویکرد عدالت آموزشی و ایجاد تسهیالت ویژه براي دانشجویان استعدادهاي درخشان جهت

پویایی و جلوگیري از رکود علمی

راهبرد 9:

تسریع ضابطه مند فرایند جذب، تربیت، ارتقاء و نظارت و ارزیابی مستمر اعضاي هیأت علمی

اقدامات:

1ـ9ـ بازنگري و ارزیابی دوره اي شاخص ها، ضوابط و مقررات جذب اعضاي هیأت علمی

2ـ9ـ ایجاد سازوکار الزم براي حضور تمام وقت اعضاي هیأت علمی در دانشگاه ها و افزایش تعامالت علمی استاد و دانشجو در خارج از کالس با تأکید بر

شاگردپروري

3ـ9ـ طراحی سازوکارهاي الزم به منظور شناسایی و هدایت دانشجویان واجد شرایط جذب (علمی، مهارتی ، فرهنگی و اعتقادي)

4ـ9ـ طراحی و اجراي دوره هاي دانش افزایی اعضاي هیأت علمی در مسیر ارتقاي حرفه اي و بینشی ایشان

5ـ9ـ اولویت بخشی به جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان واجد شرایط (علمی، فرهنگی و اعتقادي) به عنوان هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و

پژوهشی

6 ـ 9ـ ارتقاي مستمر دانش و مهارت هاي تخصصی و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی اعضاي هیأت علمی با تأکید بر رشته تخصصی آنان

7ـ9ـ تدوین نظام جامع ارزیابی مستمر و هدفمند و تدوین شاخص هاي فعالیت هاي علمی ـ فرهنگی اساتی د و بازخورد نتایج آن به منظور ارتقاي اعضاي هیأت

علمی

راهبرد 10:

نهادینه  سازي تعامل آموزشی بین حوزه و دانشگاه

اقدامات:

1ـ10ـ طراحی و برنامه ریزي دوره هاي آموزشی و فرصت مطالعاتی مشترك میان حوزه و دانشگاه

2ـ10ـ ایجاد و ارتقاي سازوکار الزم جهت تعامل فراگیر و فعال حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف1

3ـ10ـ طراحی بانک اطالعات علمی و آموزشی حوزه و دانشگاه به منظور اطالع رسانی متقابل



4ـ10ـ شناسایی و معرفی ظرفیت هاي علمی و آموزشی حوزه و دانشگاه به یکدیگر

5 ـ10ـ ایجاد زمینه به کارگیري متقابل استاد معین در حوزه و دانشگاه

6 ـ10ـ حمایت و توسعه حوزه هاي علوم اسالمی دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت آنها در جهت ارتقاء سطح آموزش عالی کشور

7ـ10ـ همکاري و تعامل حوزه و دانشگاه در تدوین، بازنگري و اصالح متون علوم انسانی و برنامه هاي درسی

8 ـ10ـ حمایت از همکاري علمی مشترك حوزویان و دانشگاهیان در عرصه هاي علمی و آموزشی

راهبرد 11:

بسترسازي و تقویت ساختارهاي حمایتی براي رشد هنر اسالمی و حمایت از آموزش هاي نظري و کاربردي در حوزه هنر متعهد

اقدامات:

1ـ11ـ تدوین متون آموزشی در زمینه هنر براساس مبانی اسالمی با همکاري حوزه هاي علمیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ از قبیل استاد، برنامه ریزي دوره دانش افزایی، تعریف مسائل اساسی و فلسفی زیربنایی فلسفه علوم و همکاري در حل آنها

2ـ11ـ توسعه هدفمند رشته هنر متناسب با منابع علمی، تجربیات ملی، مدرسان داراي صالحیت عمومی و توانایی حرفه اي و نیازمندي هاي جامعه اسالمی

3ـ11ـ حمایت و هدایت از تولیدات هنرمتعهد از جمله پایان نامه هاي دانشجویی با رویکرد معرفی ارزش هاي دینی، انقالب اسالمی و دفاع مقدس

4ـ11ـ تأسیس و تقویت حوزه هاي میان رشته اي هنر و دیگر رشته هاي علوم براساس آموزه هاي اسالمی به ویژه فلسفه، فقه و اخالق

5 ـ11ـ تدوین، گسترش و تعمیق دروس مربوط به مبانی نظري هنر اسالمی بویژه فلسفه هنر

6 ـ11ـ حمایت از رشته هاي هنري محلی و منطقه اي در چارچوب فرهنگ اسالمی ـ ایرانی

7ـ11ـ حمایت از تأسیس رشته ها و مراکز آموزشی هنر اسالمی با مشارکت حوزه هاي علمیه

8 ـ11ـ ایجاد ظرفیت هاي متناسب با شعر و ادبیات فارسی در رشته هاي هنر

9ـ11ـ ایجاد سازوکار الزم جهت بررسی و سنجش استعدادها و صالحیت هاي علمی و اخالقی در رشته هاي هنري در پذیرش دانشجو

10ـ11ـ مستندسازي تجربیات عملی و هنرهاي در حال فراموشی و تبدیل آن به متون و برنامه هاي درسی هنر

11ـ11ـ تدوین سازوکارهاي تشویقی اساتید پیشکسوت و آفریننده آثار بدیع هنري

راهبرد 12:

توسعه رشته هاي تخصصی به منظور تبیین و صیانت از آموزه ها، تجربیات و دستاوردهاي انقالب اسالمی و ارزش هاي دفاع مقدس

اقدامات:

1ـ12ـ ایجاد و گسترش واحدهاي درسی و رشته هاي تخصصی در رابطه با تجربیات1 انقالب اسالمی و دفاع مقدس

2ـ12ـ هدایت و حمایت از پایان نامه هاي مرتبط با تجربیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

راهبرد 13:

تحول هدفمند فرصت هاي مطالعاتی، نظام راتبه تحصیلی (بورس) و اعزام، ساماندهی و هدایت علمی ـ فرهنگی دانشجویان خارج از کشور با توجه به نیازها و اولویت

هاي کشور



اقدامات:

1ـ13ـ استفاده بهینه و هدفمند از فرصت بورسیه ها در خارج از کشور به عنوان ایجاد خط ارتباطی مؤثر و نظام مند دانشگاه ها با نظام هاي علمی و فناوري سایر

کشورها

2ـ13ـ ایجاد نظام جامع و هدفمند در اعزام بورسیه ها در راستاي اولویت هاي فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهش و فناوري نقشۀ جامع علمی کشور و مأموریت

گرایی در اعزام بورسیه ها

3ـ13ـ ساماندهی فرهنگی و علمی دانشجویان خارج از کشور و ایجاد سامانه ملی نظام راتبه تحصیلی و اعزام دانشجویان و تعامل پویا با آنان

4ـ13ـ اصالح و تکمیل سیاست هاي اعزام دانشجویان براساس اولویت هاي علمی، فرهنگی و اقتصادي کشور

5 ـ13ـ ساماندهی فرصت هاي مطالعاتی و حضور در کنفرانس هاي بین المللی اعضاي هیأت علمی در راستاي اولویت هاي نقشه جامع علمی کشور

6ـ13ـ هدایت، تکمیل و تقویت شبکه رایزنی علمی و فناوري خارج از کشور

راهبرد 14:

فراهم آوردن سازوکار کارامد اعطاي بورس و جذب دانشجویان و نخبگان خارجی و برنامه ریزي خاص براي ایشان با توجه به اهداف جهانی انقالب اسالمی در ابعاد

علمی و فرهنگی

اقدامات:

1ـ14ـ توسعه و ارتقاي سامانه شناسایی، جذب، بورس و پیگیري تحصیل و ارزیابی حین تحصیل دانشجویان خارجی به لحاظ علمی و فرهنگی با همکاري و هماهنگی

دستگاه هاي ذیربط

2ـ14ـ ساماندهی و سیاستگذاري فرایند جذب و ارتقاي وضعیت فرهنگی دانشجویان مستعد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به ویژه در جهان اسالم

3ـ14ـ ایجاد مدیریت ویژه به لحاظ استاد، برنامه و پیوست فرهنگی و متولی براي دانشجویان خارجی

4ـ14ـ ایجاد زمینه تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه هاي واجد شرایط کشور

5 ـ14ـ تدوین و ارائه دروس عمومی خاص دانشجویان خارجی، متناسب با فرهنگ آنان و با تأکید بر تبیین آرمان هاي انقالب اسالمی و منظومه فکري حضرت امام

(ره) و مقام معظم رهبري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ پزشکی جنگ، مهندسی جنگ و...

6 ـ14ـ ایجاد سازوکار مناسب و هدفمند براي ارتباط مستمر با دانش آموختگان خارجی پس از فراغت از تحصیل

7ـ14ـ ایجاد و گسترش فضاي مجازي مطلوب جهت جذب و پذیرش مجازي دانشجویان

راهبرد 15:

فراهم آوردن فرصت هاي رسمی و ضابطه مند جهت انتقال تجربیات و مطالعات برون دانشگاهی به دانشگاه ها

اقدامات:

1ـ 15ـ تشکیل بانک اطالعاتی و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارزیابی و بررسی صالحیت ها و بهره مندي از ظرفیت آنها در دانشگاه ها

2ـ 15ـ ایجاد سازوکار مطلوب جهت رصد و سنجش و اعتبارسنجی علوم و مهارت هاي غیردانشگاهی و تجربی

3ـ15ـ ایجاد سازوکار بکارگیري و تبدیل مهارت هاي مختلف به دانش هاي مدون در دانشگاه ها



4ـ 15ـ حمایت از محصوالت و دستاوردهاي مطلوب و معتبر اشخاص و مراکز غیر دانشگاهی

راهبرد 16:

ساماندهی و ارتقاء مؤسسات آموزش هاي عالی آزاد بر اساس آموزه هاي اسالمی

اقدامات:

1ـ16ـ تدوین ضوابط و صدور مجوز مشروط و قابل تمدید براي مؤسسات آموزش عالی آزاد

2ـ16ـ تدوین استانداردها و شاخص ها جهت نظارت و ارزیابی و تمدید مجوز مؤسسات آموزش عالی آزاد

3ـ16ـ ساماندهی و تدوین ضوابط آموزشی (استاد، دانشجو و متون) و فضاي آموزشی ـ فرهنگی مؤسسات آموزش عالی آزاد

4ـ16ـ حمایت، هدایت و کارامدسازي مؤسسات آموزشی آزاد جهت رفع نیازهاي کشور و تسهیل در برقراري ارتباطات علمی، فناوري و فرهنگی

راهبرد 17:

اصالح و تکمیل نظام نظارت و ارزیابی مستمر متون و برنامه هاي آموزشی متناسب با آموزه هاي اسالمی

اقدامات:

1ـ17ـ تدوین شاخص هاي بومی و شیوه ارزیابی و نظارت بر متون و برنامه هاي نظام آموزشی

2ـ17ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهاي مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام آموزشی

3ـ17ـ اصالح فرایندها و ساختارهاي مرتبط در ارزیابی متون آموزشی

4ـ17ـ ایجاد انسجام و هماهنگی و تمرکز در سیاست گذاري و برنامه ریزي در زمینه نظارت و ارزیابی مستمر نظام آموزش

5ـ17ـ ارزیابی مستمر متون و برنامه هاي آموزشی

6ـ17ـ تربیت نیروي متخصص در زمینه برنامه ریزي هاي آموزشی

7ـ17ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام آموزشی در سه سطح «شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه هاي ذیربط» و

«دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی»

فصل هفتم

نظام پژوهش و فناوري

راهبرد 1:

ساماندهی نظام جامع پژوهش و فناوري با تأکید بر گسترش مرزهاي دانش مبتنی بر آموزه هاي اسالمی و بومی، با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه اسالمی

اقدامات:

1ـ1ـ تدوین طرح جامع پژوهشی دانشگاه ها بر اساس مزیت هاي نسبی و رقابتی در چارچوب نقشۀ جامع علمی کشور

2ـ1ـ تدوین شاخص هاي متمایزکننده پژوهش و فناوري «دانشگاه اسالمی»

3ـ1ـ طراحی نظام نوین پژوهش و فناوري در دانشگاه مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و آموزه هاي اسالمی

4ـ1ـ یکپارچه سازي سیاست هاي پژوهش و فناوري و شبکه سازي براي افزایش سهم آن در اقتدار و سرمایه هاي ملی



5 ـ1ـ بهینه سازي ساختار مدیریتی براي تحقق نظام پژوهش و فناوري

راهبرد 2:

طراحی نظام موضوعات و اولویت هاي پژوهشی و ساماندهی فرایندهاي آن با اولویت علم بومی و علم دینی

اقدامات:

1ـ2ـ طراحی نظام و ایجاد ساختار مطلوب براي اولویت ها و موضوعات پژوهشی مورد نیاز «دانشگاه اسالمی» و جامعه اسالمی

2ـ2ـ ایجاد ساختار آینده پژوهی در کلیه موضوعات علمی و هدایت بخشی از پژوهش ها به سمت آن

3ـ2ـ برنامه ریزي براي رصد علم و فناوري در سطح ملی و جهانی با تأکید بر آینده پژوهی

4ـ2ـ تبیین و ترویج روش هاي تحقیق علم دینی در محیط هاي علمی و دانشگاهی

5 ـ2ـ تبیین و تدوین فلسفه علم بر مبناي جهان بینی اسالمی و تدوین فلسفه هاي مضاف و تعیین جهت گیري علوم مبتنی بر جهت گیري اسالمی با رویکرد

تطبیقی

6 ـ2ـ طراحی سامانه جامع نظام موضوعات پژوهشی مرتبط با فرایند اسالمی سازي با محوریت قرآن و عترت

7ـ2ـ اولویت دادن به پژوهش هاي مورد نیاز جهت اصالح، تکمیل و تأمین متن و محتواي نظامات چهارگانه دانشگاه اسالمی

8 ـ2ـ طراحی «نظام طبقه بندي علم از نگاه اسالمی» و ترسیم درخت دانش و مهارت در حوزه تولید علم دینی و شناخت محققین برجسته آن

9ـ2ـ طراحی و مدیریت شبکه دانش میان حوزه و دانشگاه و سایر مجامع علمی در جهت تحقق علم دینی

10ـ2ـ تقویت و ساماندهی فرایندها و نظام همکاري علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه با تأکید بر پژوهش هاي بین رشته اي

11ـ2ـ تدوین سازوکارهاي عملیاتی براي تشکیل گروه هاي تحقیقاتی با تعامل بین متخصصان حوزوي و دانشگاهی و همکاري پژوهشی مشترك و شبکه سازي در

جهان اسالم و توسعه در عرصه بین المللی

12ـ2ـ حمایت از تأسیس ساختارهایی مانند پژوهشکده ها، قطب ها و انجمن هاي علمی بین رشته اي مأموریت گرا در حوزه هاي علم و دین با حضور محققانِ حوزه

و دانشگاه

13ـ2ـ هم اندیشی هاي مشترك میان دانشمندان علوم انسانی، علوم پایه و طبیعی با دانشمندان علوم دینی

14ـ2ـ کارامد نمودن دیپلماسی علم و فناوري در عرصه جهانی به ویژه جهان اسالم

راهبرد 3:

تقویت و ارتقاي جایگاه پژوهش، تولید علم و فناوري و نهضت نرم افزاري و بسط روحیه پژوهشگري در دانشگاه در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی

اقدامات:

1ـ3ـ فرهنگ سازي به منظور ارتقاء جایگاه پژوهش و پژوهشگر

2ـ3ـ هدفمندسازي نظام ارتقاء و تشویق دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان بر مبناي تولید علم و فناوري

3ـ3ـ هدایت و حمایت از پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله ها در جهت تولید علم نافع، مسأله محور و محصول محورِ مورد نیاز جامعه

4ـ3ـ تقویت و حمایت از پژوهشگران در کلیۀ سطوح براي احراز جایگاههاي نخبگانی و بهره مندي از مزایاي مادي و معنوي آن

5 ـ3ـ  ایجاد سازوکار و زیرساخت الزم براي رقابت مؤثر و کارامد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پژوهشگران در سطوح بین المللی جهت دستیابی به مرجعیت علمی

6 ـ3ـ شبکه سازي علمی و مدیریت شبکه علمی دانشمندان جهان اسالم در جهت احیاي تمدن اسالمی

7ـ3ـ جلب مشارکت خیرین و تشویق جامعه به سمت وقف در حوزه هاي پژوهشی



راهبرد 4:

ساماندهی و هدفمندسازي برنامه هاي پژوهشی براساس مزیت هاي نسبی و رقابتی و مأموریت گرایی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

اقدامات:

1ـ4ـ تدوین نگاشت نهادي و نگاشت دانشی براي فعالیت هاي پژوهشی کشور مبتنی بر اقتضائات آمایش سرزمین و دانش تمدنی

2ـ4ـ تشکیل سامانه ملی مدیریت پژوهش و فناوري و تجهیزات آزمایشگاهی

3ـ4ـ پایش مستمر برنامه هاي پژوهشی متناسب با تحوالت علمی و همسو با نیازهاي جامعه اسالمی

4ـ4ـ ایجاد شبکه هاي پژوهشی ملی، منطقه اي و بین المللی براي انتشار و تبادل دانش و فناوري متناسب با اولویت تولید دانش تمدن ایرانی اسالمی و بهره گیري

از فرصت هاي جهانی

5 ـ4ـ ایجاد سازوکار مناسب جهت واگذاري طرح هاي پژوهشی به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس مزیت هاي نسبی و رقابتی

6 ـ4ـ ساماندهی و هدایت پژوهش هاي دانشگاهی و مراکز پژوهشی به سوي مأموریت گرایی، هم افزایی، شبکه سازي و افزایش سهم آن در اقتدار و سرمایه هاي ملی

7ـ4ـ بازتعریف نظام بودجه بندي پژوهشی دانشگاه ها براساس تطابق اثربخشی خروجی هاي پژوهشی و تأمین نیازهاي جامعه براساس مأموریت ها و مزیت هاي

نسبی هر دانشگاه و مؤسسات پژوهشی

8 ـ4ـ حمایت از ایجاد و توسعه شبکه هاي پژوهشی و فناوري و آزمایشگاهی و مراکز خدمات تخصصی به منظور افزایش تعامالت و تسهیل انتقال و انتشار دانش

راهبرد 5:

ساماندهی نظام موضوعات پژوهش ها، پایان نامه ها، رساله ها و فرایند راهنمایی کارامد جهت رفع نیازهاي مادي و معنوي جامعه اسالمی با تأکید بر پیوستگی آموزش

و پژوهش

اقدامات:

1ـ 5 ـ طراحی سازوکار ضابطه مند نمودن تصویب موضوعات پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات پژوهشی کشور

2ـ 5 ـ طراحی بانک جامع اطالعات پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله ها بصورت فرابخشی جهت ارتقاي مالکیت فکري و ارتقاء نوآوري

3ـ 5 ـ الزام هدایت پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی به پروژه هاي مسأله محور و مورد نیاز جامعه مبتنی بر ارزش هاي اسالمی در بخش

هاي صنعتی، اقتصادي، کشاورزي، خدماتی، اجتماعی و رفاهی

4ـ 5 ـ حمایت از پایان نامه هاي مسأله محور و اثربخش مرتبط با نیازهاي کشور

5 ـ 5 ـ بهره گیري از نتایج ویافته هاي پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها در فرایند آموزش

راهبرد 6:

ساماندهی و ارتقاء منابع انسانی در حوزه پژوهش

اقدامات:

1ـ6 ـ تدوین معیار و شاخص براي پژوهشگران و تربیت مدیران پژوهشی عالم، کارامد، خالق و متعهد براي دانشگاه اسالمی

2ـ6 ـ طراحی نظام استعدادیابی و جذب پژوهشگران در آموزش عالی کشور

3ـ6 ـ توسعه دوره هاي تحصیالت تکمیلی پژوهش محور



4ـ6 ـ فراهم کردن زمینه هاي مناسب براي جذب نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشی در حوزه و دانشگاه و ارتقاي جایگاه

ایشان

5ـ6 ـ حمایت از دوره هاي مهارت افزایی و توسعۀ مهارت هاي تحقیقاتی پژوهشگران

راهبرد 7:

ایجاد انگیزه الهی مبتنی برآموزه هاي اسالمی براي عبور از مرزهاي دانش، توسعه کارآفرینی علمی و تجاري سازي یافته هاي پژوهشی

اقدامات:

1ـ7ـ تدوین سند ملی تجاري سازي علم و فناوري در راستاي تحقق نقشه جامع علمی کشور

2ـ7ـ ارتقاء جایگاه ارزش کار، توسعه فرهنگ تولید ثروت و ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر آموزه هاي اسالمی

3ـ7ـ افزایش روحیه کار جمعی و تبیین جایگاه ارزشی آن در آموزه هاي اسالمی براي به ثمر رساندن طرح هاي بزرگ ملی

4ـ7ـ سیاستگذاري و برنامه ریزي به منظور ارتباط مستمر و هم افزا بین سه جریان تولید، انتشار، کاربرد و توسعه دانش و تقویت فرایند تبدیل  ایده به محصول

5 ـ7ـ حمایت همه جانبه در ایجاد و توسعه شرکت هاي زایشی دانش بنیان، پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد با تأکید بر کارآفرینی و تقاضامحوري

6 ـ7ـ ایجاد و تقویت زیرساخت الزم جهت تشویق سرمایه گذاري بخش غیردولتی در انجام پژوهش هاي دانشگاهی

راهبرد 8:

مأموریت گرایی و ارتقاء نقش قطب ها و انجمن هاي علمی در فرایند تولید و توسعه فعالیت هاي علمی و دینی دانشگاه ها

اقدامات:

1ـ 8 ـ ساماندهی و تقویت انجمن ها و قطب هاي علمی با تأکید بر ارزش هاي اسالمی به منظور ایفاي نقش مرجعیت علمی و توسعه، ترویج و انتشار علم و فناوري

در کشور

2ـ 8 ـ تقویت و هدایت نظام مند همکاري هاي پژوهشی انجمن ها و قطب هاي علمی به منظور توسعۀ همکاري هاي بین المللی به ویژه با کشورهاي جهان اسالم

3ـ 8 ـ توسعه و ساماندهی قطب ها و انجمن هاي مشترك بین حوزه و دانشگاه، به منظور انجام فعالیت هاي علمی ویژه و مأموریت  گرا در حوزه هاي اولویت دار با

رویکرد تحلیلی و انتقادي در جهت تمدن سازي اسالمی ـ ایرانی

راهبرد 9:

تحکیم و تقویت اخالق ورزي، رعایت هنجارهاي پژوهشی و مالکیت فکري و معنوي در راستاي نظام پژوهشی مبتنی بر آموزه هاي اسالمی

اقدامات:

1ـ9ـ تدوین سند جامع اخالق و رعایت هنجارهاي اسالمی در ساحت هاي گوناگون علم

2ـ9ـ تدوین اصول، قوانین و آیین نامه هاي مرتبط با اخالق پژوهش در کلیه مراحل تحقیق، تولید علم، فناوري و تجاري سازي با تأکید بر ارتقاي باورهاي دینی

3ـ9ـ تدوین ضوابط، قوانین و آیین نامه هاي مرتبط با مالکیت فکري و معنوي در سطح ملی و بین المللی براساس آموزه هاي دینی و مصلحت نظام اسالمی

4ـ9ـ اصالح ضوابط و فراهم آوردن سازوکار الزامات برخورد قانونی با هر نوع کپی برداري تولیدات علم و فناوري بویژه در حوزه پایان نامه ها و رساله ها

5 ـ9ـ نهادینه سازي رعایت مقررات، اصول و آموزه هاي اخالقی حوزه پژوهش و مالکیت فکري

6 ـ 9ـ ارائه راهکارهاي مؤثر و کارامد براي کاهش مداوم ناهنجاري هاي مرتبط با حوزه پژوهش براساس پایش و نظارت مداوم



راهبرد 10:

ارتقاي کرسی هاي نظریه پردازي و حمایت از تولیدات علمی خودکفا و تقویت مواجهه انتقادي با جریان ترجمه زدگی

اقدامات:

1ـ10ـ تدوین و ترویج شاخص ها و کارکردهاي کرسی هاي نظریه پردازي و طراحی الگو براي بکارگیري آن در تولید علم

2ـ10ـ نهادینه سازي کرسی هاي نظریه پردازي با رویکرد تولید محتواي کارامد و گفتمان سازي علم دینی و نقد جریان ترجمه زدگی

3ـ10ـ ارتقاء خودباوري اساتید و دانشجویان براي اجتناب از تقلید، ترجمه زدگی و تعصب در حوزة تولید علم و به کارگیري علم

4ـ10ـ ارائه راهکارهاي مؤثر و فراهم کردن زیرساخت الزم براي نقد علم موجود در تولید علم جدید و به کارگیري آن در کلیه سطوح آموزش و پژوهش

5 ـ10ـ نهادینه کردن تغییر در شیوه هاي آموزشی براي ایجاد روحیه نقد علمی در فراگیران دانش

6ـ10ـ ساماندهی و تقویت نهضت ترجمه آثار پژوهشگران و دانشمندان  ایرانی به زبان هاي دیگر

7ـ10ـ برنامه ریزي براي تشویق استادان و پژوهشگران و دانشمندان به تولید آثار و کتب مرجع در سطح ملی و بین المللی

8 ـ10ـ زمینه سازي مطلوب در فضاي دانشگاه جهت ارائه نظریه هاي بومی در رشته هاي مختلف و متناسب با ارزش هاي اسالمی

راهبرد 11:

ساماندهی نظام نوین نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر پژوهش در راستاي اقتدار و مرجعیت علمی کشور

اقدامات:

1ـ11ـ تدوین شاخص ها و معیارهاي علم و فناوري مبتنی بر آموزه هاي اسالمی و شاخص هاي علم سنجی و اعتبارسنجی در راستاي مرجعیت علمی کشور

2ـ11ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهاي مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام پژوهش و فناوري مبتنی بر آموزه هاي اسالمی

3ـ11ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام پژوهش و فناوري در سه سطح «شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه هاي

ذي ربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی»

4ـ11ـ طراحی و ایجاد سامانه اي براي نظارت، ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه ها و پژوهشگران جهت استمرار پویایی آنها

فصل هشتم

نظام مدیریتی

راهبرد 1:

طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت اسالمی در دانشگاه ها

اقدامات:

1ـ1ـ طراحی الگوي مفهومی و عملیاتی مدیریتِ «دانشگاه اسالمی»

2ـ1ـ طراحی ساختار نظام مند در عرصه هاي «فرهنگی ـ تربیتی»، «آموزشی»، «پژوهش و فناوري» و «مدیریتی» براساس مبانی دانشگاه اسالمی

3ـ1ـ به روزرسانی، اصالح و ارتقاي آیین نامه هاي مربوط به مدیریت دانشگاه و بازنگري مستمر آن



راهبرد 2:

تعادل هدفمند در طراحی و برنامه ریزي و طرح جامع دانشگاه با تأکید بر بُعد فرهنگی ـ تربیتی

اقدامات:

1ـ2ـ تدوین و طراحی برنامه براي دستیابی به تعادل در نظامات چهارگانه و تدوین شاخص هاي سنجش مدیریتی دانشگاه

2ـ2ـ فراهم کردن زیرساخت ها و اختیارات قانونی براي رؤساي دانشگاه ها در جهت تضمین موفقیت در نظامات چهارگانه دانشگاهی و دستیابی به توسعه پایدار

3ـ2ـ ملزم نمودن دانشگاه ها و نهادهاي تصمیم گیر براي نظام آموزش عالی بر تهیه پیوست فرهنگی ـ تربیتی براي هر تصمیم کالنی یا اقدام مدیریتی

4ـ2ـ ارائه برنامه فرهنگی رؤساي دانشگاه ها در فرایند تأیید صالحیت به شوراي عالی انقالب فرهنگی

راهبرد 3:

ظرفیت سازي و مدیریت بهینه از مزیت هاي دانشگاه و دانشگاهیان در تأمین منافع ملی و مصالح عمومی و حل مسائل کالن کشور

اقدامات:

1ـ3ـ طراحی نظام همکاري دانشگاه با بخش هاي مختلف براي حضور اثربخش دانشگاه در جامعه

2ـ3ـ بازنگري و اصالح ساختارهاي قانونی و مدیریتی دانشگاه ها در راستاي امکان پذیر نمودن مشارکت حداکثري دانشگاهیان در تأمین مصالح و منافع ملی و حل

مسائل کالن کشور

3ـ3ـ فراهم ساختن امکانات، زیرساخت ها و حمایت هاي الزم در جهت پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهاي روزافزون علمی و تحقیقاتی کشور

4ـ3ـ حمایت و تشویق مدیران فعال در بکارگیري ظرفیت دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید در جهت حل مسائل کالن کشور

راهبرد 4:

نقش آفرینی فعال دانشگاه ها در عرصه هاي علمی و فرهنگی در سطح بین الملل با اولویت تعامل با دانشگاه هاي جهان اسالم

اقدامات:

1ـ4ـ تدوین نظام نامه فعالیت هاي فراملی دانشگاه هاي واجد صالحیت و واگذاري اختیارات الزم به رئیس دانشگاه براي رقابت در سطح بین الملل و انجام مأموریت

هاي فراملی

2ـ4ـ ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه ها و شناخت مزیت هاي رقابتی آنها در عرصه هاي بین المللی

3ـ4ـ معرفی توانمندي هاي دانشگاه هاي کشور و ایجاد ظرفیت هاي الزم جهت نقش آفرینی در سطح بین المللی براي جذب نخبگان علمی، دانشجویان، اساتید و

پژوهشگران از سراسر جهان

4ـ4ـ تقویت حضور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مجامع، نهادها و انجمن هاي بین المللی با رعایت مصالح کشور

5ـ4ـ تعامل و همکاري با دانشگاه هاي معتبر جهان در راستاي ارتقاء وضعیت علمی کشور با اولویت دانشگاه هاي جهان اسالم

راهبرد 5:

طراحی، بهسازي و متناسب سازي فضاهاي کالبدي دانشگاه بر اساس معماري اسالمی ـ  ایرانی و رعایت شرایط محیطی

اقدامات:



1ـ 5 ـ تدوین شاخصه ها و استانداردهاي معماري دانشگاه اسالمی

2ـ 5 ـ بهسازي و متناسب سازي فضاهاي دانشگاهی منطبق با استانداردهاي علمی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی

3ـ 5 ـ تدوین و ابالغ قوانین و مقررات مورد نیاز جهت رعایت استانداردهاي معماري اسالمی ـ ایرانی

راهبرد 6:

تدوین شاخص ها و مالك هاي اسالمی شایسته ساالري در مدیران دانشگاهی

اقدامات:

1ـ6 ـ تعیین ضوابط، شاخص ها و ویژگی هاي مدیران براساس تعهد، تخصص، مهارت و بینش سیاسی مبتنی بر مبانی اسالمی

2ـ6 ـ بازنگري و اصالح مقررات با تأکید بر شایسته ساالري براي انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران دانشگاهی

3ـ6 ـ تدوین شاخص ها و ضوابط انتخاب و برکناري رؤساي دانشگاه ها براساس مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

4ـ6 ـ ایجاد سازوکار و ساختار الزم در جهت آموزش، تربیت و ارتقاي مدیر در تراز «دانشگاه اسالمی»

5 ـ6 ـ ارتقاي مستمر ظرفیت و توان معرفتی، مدیریتی و فرهنگی مدیران دانشگاهی

6 ـ6 ـ نهادینه سازي اصول و ارزش هاي اخالق اسالمی در رفتار و عملکرد مدیران دانشگاهی

7ـ6 ـ سنجش میزان موفقیت مدیریت دانشگاه ها در حل مسائل ملی و منطقه اي و اعمال آن در ارتقاء ایشان

راهبرد 7:

تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر نظام مدیریت اسالمی دانشگاه ها

اقدامات:

1ـ7ـ طراحی سامانه جامع نظارت و ارزیابی نظام مدیریت اسالمی دانشگاه ها

2ـ7ـ طراحی و ایجاد نظام تشویق و ارتقاي رؤسا و مدیران دانشگاهی و تشویق ساالنه آنان برمبناي نتایج نظارت و ارزیابی

3ـ7ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهاي مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام مدیریتی

4ـ7ـ ایجاد نهاد فرادانشگاهی جهت ارزیابی کیفی خروجی دانشگاه ها برمبناي فلسفه و مأموریت دانشگاه اسالمی و تأکید بر بُعد فرهنگی ـ تربیتی

5 ـ7ـ رتبه بندي دانشگاه ها و مدیران آنها براساس معیارها و ضوابط تدوین شده

6 ـ7ـ مستندسازي و انتشار فعالیت هاي دانشگاهیان در چارچوب سند دانشگاه اسالمی با رعایت مصالح ملی

7ـ7ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام مدیریتی در سه سطح «شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه هاي ذیربط» و

«دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی»

فصل نهم

چارچوب نهادي و نظام اجرایی «سند دانشگاه اسالمی»

براي تحقق اهداف و برنامه هاي سند دانشگاه اسالمی در افق چشم انداز 1404، سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت بر فرایند اسالمی شدن دانشگاه ها در چهار

سطح به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف) سیاستگذاري، نظارت و ارزیابی در سطح کالن



سیاستگذاري و تصمیم گیري کالن و نیز ارزیابی و نظارت راهبردي کالن فرایند اسالمی شدن دانشگاه ها بر پایه  این سند بر عهده شوراي عالی انقالب فرهنگی می

باشد.

شوراي عالی انقالب فرهنگی در صورت نیاز براي اصالح و تصویب قوانین با مجلس شوراي اسالمی تعامل خواهد داشت.

ب) برنامه ریزي و نظام اجرایی فرابخشی

شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با استفاده از همه ظرفیت آموزش عالی و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابالغ سیاست

هاي اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف، اصالح ساختارها و فرایندهاي مربوط، به روزآوري و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست ها، برنامه ها و نظارت برحسن

اجراي برنامه هاي تحول راهبردي فرایند اسالمی شدن را برعهده دارد و گزارش پیشرفت اجراي سند و چگونگی عملکرد دستگاه هاي مربوطه را به صورت ساالنه به

شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه می دهد.

ج) برنامه ریزي، اجرا و فرهنگ سازي ستاد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و جهاد دانشگاهی

مسئولیت نهادینه سازي و اجراي سند دانشگاه اسالمی و طراحی و تدوین برنامه هاي اجرایی سند در دستگاه خود را برعهده دارند و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس

از تصویب  این سند، برنامه هاي خود را به تصویب شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی خواهند رساند .

د) اجرا و پیگیري

دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزشی موظف اند در چارچوب سیاست هاي اجرایی شوراي اسالمی شدن و مراکز آموزشی، طرح ها، برنامه ها و بازخوردهاي

خود را براي اجراي  این سند تدوین و براي بررسی و تصویب به ستاد مربوطه خود تسلیم نمایند.

شوراي عالی انقالب فرهنگی و به تبع آن وزارتخانه هاي ذیربط و شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی بایستی حمایت دستگاه هاي رسانه اي و اجرایی و

استمداد از آن ها براي فرهنگ سازي و پیگیري مصوبات، اقدامات الزم را به عمل آورند.

این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و نه فصل در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.

رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی ـ محمود احمدي نژاد
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