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 مقدمه
وزارت علوم در دولت یازدهم دو وزیر را تجربه نمود؛ در ابتدا «رضا فرجی دانا» سکان وزارتخانه را به دست گرفت؛ در
دوران وی حاشیههای فراوانی برای آموزش عالی کشور ایجاد شد که گلِ سرسبد این حواشی را میتوان «پروندهی
دانشجویان بورسیهای» نامید .فرجی دانا سال  93با رأی مثبت نمایندگان استیضاح شد تا «محمد فرهادی» متصدی
وزارت علوم شود .در بازه حضور فرهادی حاشیههای وزارتخانه کاهشی محسوس یافت .ناگفته نماند که وی سابقه
تصدی سمتهای وزارت علوم و وزارت بهداشت در دولتهای چهارم و هفتم را نیز در کارنامه داشت.
فرهادی و یارانش در سالهای اخیر با معضالت عدیدهای دستوپنجه نرم کردند؛ کمبود بودجه از این معضالت به
شمار میرود که یکی از راهکارهای اصلی وزارتخانه برای حل این معضل ،خصوصیسازی آموزش عالی یا همان دریافت
شهریه از دانشجویان بود .هرچند که با اتخاذ این راهکار و نیز جوالن دانشگاه آزاد (بهعنوان یک دانشگاه خصوصی) در
فضای آموزش عالی کشور ،نمیتوان انتظار داشت که اتفاقات چندان خوشایندی در انتظار دانشگاهها باشد.
اما فارغ از اقدامات وزارت علوم در برابر معضالت ،شاید بتوان عامترین و دقیقترین کلیدواژهای که در توصیف عملکرد
فرهادی استفاده کرد« ،تالش برای بینالمللیسازی آموزش عالی» باشد .در دو سال اخیر ،هیئتهای خارجی متعدد
دانشگاهی و علمی به ایران آمدند و فعالیتهای علمی گوناگونی با کشورهای خارجی تعریف شد .این اقدامات در کنار
همسویی و همراهی برخی اقدامات این وزارتخانه با یونسکو ،بهخوبی نشان داد که فرهادی و یارانش به دنبال ایجاد
پیوند آموزش عالی با «آن سوی مرزها» هستند؛ پیوندی که میتواند با فرصتها و تهدیدهای قابلتوجهی همراه باشد.
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 اقدامات
تالش در راستای بینالمللیسازی آموزش عالی
در دولت یازدهم توسعه فعالیتهای بینالمللی و بینالمللیسازی آموزش عالی ،در زمره اصلیترین فعالیتهای وزارت
علوم قرار داشت .در این رابطه ،ساالر آملی ،قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل ،در چند سال اخیر بارها 1از جهانیشدن
جهانیشدن و فواید آن سخن گفت 2و آن را اجتناب ناپذیر دانست .3گفتنی است که ساالر آملی اردیبهشت ماه  95از
نماینده یونسکو درخواست کرد که برای هماهنگی بیشتر با ایران ،زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو و سپس بازگشت
آنها به کشور را فراهم نماید.4
وزارت علوم بهمنظور موازنه بین گسترش همکاریهای علمی با کشورهای غربی و از طرفی توسعه مناسبات علمی با
کشورهای منطقه درصدد بینالمللی کردن  15دانشگاه ایران در برنامه ششم توسعه است .5طبق ماده  66برنامه ششم
توسعه تعداد دانشجویان بینالمللی شاغل به تحصیل در ایران باید از  25هزار نفر فعلی به  75هزار نفر افزایش پیدا
کند .در این برنامه دانشگاههای مختلف سطحبندی شده و هرکدام بخشی از بار بینالمللی شدن را بر دوش میکشند.
مهمترین نقش هم به دانشگاههای برتر تعلق دارد که 10درصد دانشجویان بینالمللی در این دانشگاهها به تحصیل
خواهند پرداخت.6
وزارت علوم برای همکاریهای دانشگاهی در سطح بینالمللی کشورهای آلمان ،اتریش ،فرانسه ،روسیه و ایتالیا بهعنوان
کشورهای راهبردی بهمنظور توسعه همکاریهای علمی برگزید .همچنین کشورهای عراق ،افغانستان ،سوریه ،لبنان،
تاجیکستان ،کشورهای همسایه و مسلمان بهعنوان کشورهای حوزه نفوذ در نظر گرفته شد.7
-

امضای تفاهمنامههای علمی با دیگر کشورها

یکی دیگر از اقدامات وزارت علوم در زمینه همکاریهای بینالملی ،میزبانی اولین اجالس وزرای علوم و فناوری
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اواخر سال  93بود که بزرگترین رخداد دیپلماتیک علمی کشور را رقم زد .وزیر
علوم در این کنفرانس سهروزه با همتایان خود از کشورهای سوریه ،8سومالی ،9تانزانیا ،10توگو ،11لبنان ،12عمان،13

1باشگاه خبرنگاران جوان /کد خبر5629940 :
2باشگاه خبرنگاران جوان /کد خبر5629940 :
 3خبرگزاری ایرنا /کد خبر82094561 :
 4پایگاه اطالع رسانی کمیته ملی یونسکو؛ دسترسی به متن از طریق آدرس کوتاه شدهی روبرو667http://yon.ir/Cl :
5خبرگزاری ایرنا /کد خبر81984830 :
6سازمان امور دانشجویان /کد خبر371 :
7روزنامه فرهیختگان /کد خبر66251 :
8پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115754 :
99پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر114982 :
10پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر114973 :
11پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115809 :
12پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115812 :
13همان
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گینه ،14جمهوری آذربایجان ،15تایلند ،16مراکش ،17زیمباوه ،18صربستان ،19بالروس ،20مالی ،21بورکینافاسو 22و  ...دیدار
دیدار و گفتگو کرد .نتیجه این دیدارها نیز منجر به تفاهمهایی مبنی بر توسعه و گسترش روابط دیپلماتیک ایران با
این کشورها گردید.23
سال  94و  95نیز وزارت علوم و دانشگاههای تابعه آن سال پررفت و آمدی را ازنظر دید و بازدیدهای علمی پشت سر
گذاشتند .در این سالها ،بیش از  2500نفر از اساتید دانشگاههای سراسر جهان و بیش از  105نفر از روسای
دانشگاههای خارجی به داخل کشور سفر کردند .24همچنین  235پروژه مشترک بین دانشگاههای داخل و کشورهای
اروپایی در زمینههای مختلف تعریف شد .25میزبانی و امضای تفاهم با هیئتهای ایتالیا ،26سوئیس ،27اتریش ،28آلمان،29
ژاپن ،30فرانسه ،31روسیه 32و اتحادیه اروپا33را میتوان مهمترین اتفاقات این حوزه قلمداد نمود .برگزاری نوزدهمین
اجالس روسای دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر با حضور روسای دانشگاههای دولتی کشورهای روسیه،
ترکمنستان ،آذربایجان و قزاقستان 34و سفر چند تن از روسای دانشگاههای برتر کشور به روسیه و عراق از دیگر
رخدادهای مهم این عرصه در سال  94بود.
-

تعامل با کشورهای منطقه

طبق سیاستهای کلی علم و فناوری ،گسترش همکاریها با کشورهای منطقه و جهان اسالم در دستور کار قرار دارد.
با وجود این تأکید اما آنطور که باید به کشورهای منطقه پرداخته نشد .نمودار تعداد دانشجویان خارجی جذبشده
از کشورهای همسایه ،از حضور کمرنگ برخی کشورهای همسایه حکایت دارد:

14پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115843 :
15پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115841 :
16پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115807 :
17پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115848 :
18پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115840 :
19پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر114972 :
20پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115810 :
21پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115842 :
22پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر115811 :
23خبرنامه دانشجویان ایران /کد خبر165724 :
24خبرگزاری مهر /کد خبر4034031:
25خبرگزاری فارس /کد خبر13951125000531 :
26خبرگزاری ایرنا /کد خبر81765121 :
27خبرگزاری ایسنا /کد خبر94120906131 :
28پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
29پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
30خبرگزاری مهر /کد خبر2933142 :
31خبرگزاری ایرنا /کد خبر81928503 :
32پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
33خبرگزاری ایسنا /کد خبر96041306870 :
34خبرگزاری آنا /کد خبر140770 :
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نمودار  -1تعداد دانشجویان خارجی در ایران به تفکیک کشورها

در یک نگاه کلی و با بررسی عملکرد وزارتخانه میتوان گفت که فعالیتهای بینالمللی سهم قابلتوجهی در میان
اقدامات چند سال اخیر داشته است .برگزاری دورههای مشترک و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای معتبر بینالمللی
را نیز باید در رأس این اقدامات پنداشت .35البته با اینکه در  3سال گذشته وزارت علوم و دانشگاههای مختلف کشور
صدها تفاهمنامه با سایر کشورها امضا کردهاند لکن به گفته ساالر آملی ،تاکنون  44درصد این تفاهمنامهها اجرایی
شده است .36با این اوصاف بهنظر میرسد از ظرفیت حضور هیئتهای علمی کشورهای جهان به نحو شایسته
بهرهبرداری نشد.

تعیین تکلیف طرحهای کالن ملی
شورای عتف در سال  93برای ساماندهی طرحهای کالن ملی کارگروهی را مسئول بررسی و ارائه گزارشی از میزان
پیشرفت این طرحها کرد .نتایج این بررسیها بر اساس گفته احمدی ،معاون وزیر علوم ،در اردیبهشت ماه  96به صورت
زیر است:37

35خبرگزاری فارس /کد خبر13950130000662 :
36خبرگزاری فارس /کد خبر13951217001098 :
37خبرگزاری ایرنا/کد خبر82431931 1684 :
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طرح مختومه شد 14

طرح تایید شد 5

طرح برای بررسی 25
مجدد ارسال شد

طرح تأیید مشروط شد6

طرح تأیید شد 22

طرح 47

نمودار  -2نتیجه تعیین تکلیف طرحهای کالن ملی

به گفته احمدی مشکل اصلی طرحهای کالن ملی ،تأمین منابع مالی است .38برای حل معضل کمبود بودجه نیز دولت
شیوه متفاوت تأمین مالی را در پیش گرفت .درباره این موضوع کاظمی ،معاون اجرایی شورای عتف ،اواسط
اردیبهشتماه  96از دستهبندی طرحها به سه سطح «مرزهای دانش»« ،کاربردی» و «تجاری» سخن گفت .همچنین
با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی متقاضی این طرحها هستند ،سهم اعتبار پرداختی آنها در هر سطح به ترتیب
 50 ،20و  70درصد تعیین شد.39

تغییر آییننامه ارتقای استادان
سال  94آئیننامه جدید ارتقای اعضای هیئتعلمی به دانشگاهها از سوی وزیر علوم ابالغ شد .40به گفته احمدی،
معاون وزیر علوم ،آییننامه جدید با رویکرد اتصال حوزههای آموزش ،پژوهش و فناوری به یکدیگر تدوینشده است و
این آییننامه به سمت اتصال دانشگاه به حوزه تقاضا حرکت میکند .41مهمترین تفاوت آئیننامه جدید با آئیننامه
قبلی ،افزایش امتیاز الزم از بند مربوط به مقاالت علمی ،پژوهشی است .در آئیننامه قبلی برای اعضاء آموزشی متقاضی
دانشیاری و استادی به ترتیب کسب حداقل  5و  7/5امتیازِ الزم ،ضروری بود که در آئیننامه جدید به  25و  40امتیاز
افزایشیافته است .افزایشی که به رویکرد مقاله محوری دامن خواهد زد.42

 38باشگاه خبرنگاران جوان /کد خبر5885122 :
39خبرگزاری ایسنا /کد خبر96021710797 :
40پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر143795 :
41خبرگزاری مهر/کد خبر3887563 :
42پایگاه تحلیل و اطالعرسانی علوم انسانی /کد خبر47689 :
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بنابراین به نظر میرسد آییننامه مذکور ضمن حفظ نگاه کمیتگرایانه به علم ،از رفع شکاف میان مقاالت و مسائل
کاربردی کشور ناتوان باشد .همچنین در این آییننامه ،سازوکار ارتقای اعضای هیئتعلمی آموزشی و پژوهشی وزارت
بهداشت با همتایان خود در وزارت علوم یکسان شده است که همین دلیل باعث همسانی معیارهای ارتقای اساتید
رشتههای مختلف شده است.

آغاز مراحل اجرای سند آمایش آموزش عالی
تدوین سند آمایش آموزش عالی در سال  88شروع شد اما تا مدتها تدوین این سند به سرانجام نرسید .در بهمنماه
 94پس از  6سال ،طرح تقدیمی وزارت علوم در ستاد نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و برای بررسی و اعالم
نظر نهایی در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت؛ اواخر اسفند  94این سند در شورا تصویب و در
مردادماه  95از سوی رئیسجمهور ابالغ گردید .الزم است ذکر شود که تدوین سند آمایش آموزش عالی از سال 88
شروع شده بود.
در این سند نظام آموزش عالی کشور ازنظر آمایش سرزمینی به  10کالن منطقه تقسیم میشود و ساماندهی دانشگاه
های این مناطق ،بر اساس ویژگیهای جغرافیایی آنها صورت میگیرد .برخی تکالیف وزارت علوم طبق این سند عبارتند
از :تجمیع و ادغام برخی مؤسسات آموزش عالی ،رتبهبندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی کشور ،ایجاد تناسب
میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دورههای آموزش عالی با نیازهای شغلی .43برخی کارشناسان
در آن زمان معتقد بودند که سند مذکور بدون اینکه از ظرفیت صنایع و بازار کار مناطق مختلف کشور اطالع داشته
باشد ،تدوینشده و اسناد مورداستفاده در آن به  10سال قبل بازمیگردد.
پس از گذشت بیش از یک سال از ابالغ سند آمایش ،در دیماه  95کلیات سیاست و ضوابط اجرایی آن تدوین گردید
و به دانشگاهها ابالغ شد .بنابراین وزارت علوم برای اجرای سند در ابتدا باید برنامه و آییننامه اجرایی آن را تدوین
میکرد ،که تاکنون این کار صورت نگرفته است.
روند کُند اجراییسازی این سند باعث اعتراض قائممقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شد .کبگانیان
بهمن ماه  ،95از عدم گزارشدهی وزارت علوم به این ستاد گالیه نمود 44و از اجرای ناکامل این سند انتقاد کرد.45
خاطر نشان میسازد که اجرای سند آمایش آموزش عالی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و اگر این سند بهطور
کامل و صحیح اجرا شود میتوان به ساماندهی آموزش عالی کشور امیدوار بود.
همچنین سند آمایش در ابتدا دانشگاه آزاد اسالمی را در برنمیگرفت و این دانشگاه سند جداگانهای را به شورای عالی
انقالب فرهنگی ارائه نمود؛ اما در ادامه بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد در شورا ،مسئوالن وقت دانشگاه مذکور به
دلیل عدم تأمین خواستههایشان ،از ارائه سند آمایش جداگانه منصرف شدند .46بنابراین هماکنون دانشگاه آزاد بر طبق
تنها سند آمایش مصوب فعالیت میکند.47

43سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس /کد خبر980626 :
44باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران /کد خبر738105 :
45خبرگزاری مهر/کد خبر3894990 :
46خبرگزاری مهر/کد خبر3862143 :
47خبرگزاری خانه ملت/کد خبر338818 :
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تدوین الیحه مقابله با تقلب در آثار علمی
اواخر شهریورماه  95نشریه ساینس با انتشار گزارشی به موضوع فروش مقاله و پایاننامه در ایران پرداخت .پسازآن
موضوع تقلب علمی ،مورد توجه مسئولین و اصحاب رسانه قرار گرفت .قابل تأمل آنکه حدود یک سال قبل از این اتفاق،
(اواخر آذرماه سال  )94الیحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از سوی وزارت علوم تدوین و به هیئت دولت ارسال
شد . 48هیئت دولت نیز پس از تصویب ،این الیحه را به مجلس شورای اسالمی فرستاد49.
در دیماه سال  95روشن ،معاون وزیر علوم ،از تصویب الیحه مذکور در کمیسیون قضایی مجلس سخن گفت .50در
الیحه فوق دولت تنها راه برخورد با موضوع تقلب علمی را ،راهحل قضایی عنوان نموده است .همچنین در آن بین
استاد و دانشجو نیز تفکیک قائل نشده است .بااینحال پس از تصویب الیحه در کمیسیون مذکور،کمیسیون آموزش
هم بر الیحه فوق دو تبصره اضافه نمود .در تغییرات اعمالشده از سوی کمیسیونهای مذکور ،دامنه جرمانگاری
کاهشیافته و قضاییشدن پرونده آثار متقلبانه نیز منتفی شده است و متخلف در درون دانشگاه و وزارت علوم مجازات
میشود .عالوه بر این در تغییری دیگر ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی
و غیردولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف شدند
پیشنهادها ،پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را در سامانه اطالعاتی پژوهشگاه علوم و

فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کنند.
پسازاین تغییرات مجلس در اواخر تیرماه  ،96کلیات مادهواحده الیحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»
را با  10تبصره به تصویب رساند.51
تصویب و اجرای این الیحه میتواند اتفاق ناگوار تقلب در فضای علمی جامعه را بهبود ببخشد؛ لکن بهتنهایی قادر به
ریشهکن کردن خرید و فروش غیرقانونی آثار علمی در کشور نخواهد بود که در صورت نپرداختن به عوامل ریشهای
این موضوع ،احتمال حرکت بازار کنونی به سمت زیرزمینی شدن و فضای مجازی وجود خواهد داشت.52

حمایت از دانشگاههای غیردولتی و پیگیری خصوصیسازی آموزش عالی
یکی از سیاستهای وزارت علوم در دولت یازدهم پیگیری سیاست خصوصیسازی در آموزش عالی بود که البته وزارت
علوم برای جبران معضل کسری بودجه دانشگاهها این سیاست را اتخاذ کرد .افزایش ظرفیت دورههای شهریهپرداز
همچون دوره شبانه و پردیسهای پولی جهت جبران کسری بودجه دانشگاهها و نیز حمایتهای روزافزون وزارت علوم
از دانشگاههای غیرانتفاعی را میتوان در این راستا تفسیر کرد.

48خبرگزاری مجلس /کد خبر290648 :
49پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر160558 :
50خبرگزاری ایرنا/کد خبر82355416 :
51باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران /کد خبر818097 :
52خبرگزاری فارس/کد خبر13951028001129 :
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خاطرنشان میسازد که هماکنون  85درصد از دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه شهریه پرداخت میکنند و تنها
 15درصد از کل دانشجویان بهصورت رایگان به تحصیل اشتغال دارند53.
از دیگر برنامههای وزارت علوم در زمینه حمایت از بخش خصوصی ،جذاب کردن فضای آموزش عالی برای ورود
سرمایه گذاران به این حوزه است .برای ایجاد این فضا و با توجه به درخواست مؤسسات غیرانتفاعی ،در اردیبهشت ماه
 94موضوع حذف کلمه غیرانتفاعی از نام این مؤسسات مطرح شد .54حذف این کلمه ازآنجهت مهم است که اموال و
سرمایه این مؤسسات در صورت فوت اعضای هیئت مؤسس و انحالل مؤسسات به این هیئت بازمیگردد؛ حالآنکه در
صورت قید کلمه غیرانتفاعی اموال مذکور متعلق به وزارت علوم است .55در همین رابطه آهون منش ،رئیس اتحادیه
دانشگاههای غیرانتفاعی ،در خرداد  96از نامه وزیر علوم برای تسریع رسیدگی به موضوع حذف واژه غیرانتفاعی در
شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد.56

ایستادگی در برابر خواستههای غیرقانونی دانشگاه آزاد
در  3سال اخیر دانشگاه آزاد برای جبران کاهش نقدینگی خود سیاست توسعه کمی تحصیالت تکمیلی را در پیشگرفت
که با واکنش وزارت علوم روبهرو شد .این دانشگاه در سال  93نسبت به سال  92ظرفیت پذیرش دورههای کارشناسی
ارشد و دکتری خود را به ترتیب  138و  271درصد افزایش داد .57دانشگاه مذکور با افزایش ظرفیت مقطع دکتری،
 12000دانشجو جذب کرد 58که در برخی موارد موجب تشکیل کالسهای دکتری با حضور  120نفر شد .59به هر
روی افزایش ظرفیت مذکور زمینهای شد تا در سال  6700 ،93کد رشته تحصیلی بدون کسب مجوز از شورای گسترش
آموزش عالی در این دانشگاه تأسیس شود.60
این افزایش ظرفیت واکنش وزارت علوم را برانگیخت .در آن زمان معاون وزیر علوم ،معتقد بود دانشگاه آزاد قبل از این
افزایش ظرفیت و تأسیس  6700رشته ،باید مجوز شورای گسترش آموزش عالی را کسب میکرد و بنابراین پذیرش
در این رشتهها غیرقانونی است و مدرک دانشآموختگان آن مورد تائید قرار نمیگیرد .61با اینحال در بهمنماه 1394
با توافق های صورت گرفته میان دو طرف ،کمیسیونی مشترک با حضور وزارت علوم و دانشگاه آزاد مأمور بررسی و
صدور مجوز این رشتهها شد 62و در حدود  4800رشته مجوزِ «یکبار پذیرش» گرفتند که این مجوز تا مهر  96اعتبار
داشت.63
در تیرماه  96و همزمان با تغییر و تحوالت مدیریتی در این دانشگاه نیز ،وزارت علوم پذیرش  2800رشته را دانشگاه
آزاد به دلیل عدم وجود مجوز متوقف نمود .این تعداد شامل  2300رشته با مجوز یکبار پذیرش و  500رشته جدید

53پایگاه خبری فرهنگ نیوز /کد خبر256898 :
54خبرگزاری ایسنا/کد خبر94020401780 :
55خبرگزاری ایرنا /کد خبر82243042 :
56خبرگزاری مهر/کد خبر3997859 :
 57پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر109843 :
 58خبرگزاری فارس /کد خبر13941106000582 :
 59روزنامه جوان /کد خبر779004 :
 60خبرگزاری فارس /کد خبر13940917001371 :
 61خبرگزاری فارس /کد خبر13950426000697 :
 62پایگاه خبری ،تحلیلی خبر آنالین /کد خبر502159 :
63خبرنامه دانشجویان ایران /کد خبر221355 :
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بود .حذف رشتههای مذکور منجر به اعتراض دانشگاه آزاد گردید و مناقشهای دیگر را در پی داشت؛ تا جایی که
کمیسیون آموزش به این موضوع ورود نمود و با دخالت این کمیسیون ،شروطی برای تأیید رشتهها در نظر گرفته شد
و همانند سال قبل برای بیش از  1500رشته حذفشده دانشگاه آزاد ،مجوز یکبار پذیرش صادر گردید.64
-

واکنش دانشگاه آزاد درخصوص یکپارچهسازی پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی

در سال  95پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد حاشیههایی را به وجود آورده بود .بر طبق قانون «سنجش و
پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» جذب دانشجویان تحصیالت برای همه
دانشگاههای دولتی و غیردولتی از سوی سازمان سنجش صورت میگیرد که این کار منجر به واکنش دانشگاه آزاد شد
و این دانشگاه بهصورت مستقل اقدام به ثبتنام بیش از  30هزار نفر متقاضی ورود به نمود .این کار باعث گردید
اختالفاتی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد ایجاد شود و ادامه آن موجب گردید تا دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع
ورود نماید .طبق رأی دیوان عدالت اداری در آذرماه  ،1395دانشگاه آزاد موظف شد ذیل وزارت علوم پذیرش دانشجوی
دکتری داشته باشد.65
در مجموع میتوان گفت که ایستادگی وزارت علوم در برابر رفتارهای خالف قانون دانشگاه آزاد ،قابلتقدیر است لکن
به گفته معاون آموزشی وزیر علوم مصالحه هرساله با دانشگاه آزاد نمیتواند آموزش عالی را به اهداف خود برساند 66و
باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

روند پُرنوسان شتاب رشد علمی و افزایش کیفیت مقاالت
رشد علمی در  4سال اخیر روند پر نوسانی را طی کرده است .در دو سال اول دولت یازدهم با کاهش شتاب تولید
مقاالت ،نگرانیهایی از بابت کمتوجهی به این مقوله از سوی دولت احساس میشد تا آنجا که تذکر مقام معظم رهبری
را نیز در پی داشت .لکن عملکرد دو سال اخیر کشور در تولید علم جهانی نشان از عزم وزارت علوم برای حفظ جایگاه
ایران در بین کشورهای برتر تولیدکننده علم دارد .بر طبق آمار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و بر اساس پایگاه
اسکوپوس رتبه علمی ایران در سال  2016ثابت و بر اساس  ISIرتبه ایران از  19به  17کاهشیافته است.67

64خبرگزاری ایرنا/کد خبر82584521 :
65پایگاه خبری تحلیلی خبر آنالین /کد خبر611629 :
66خبرگزاری خانه ملت/کد خبر338804 :
67پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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همچنین بنا به گفته دهقانی ،رئیس پایگاه استنادی جهان اسالم ،ایران در زمینه بهبود کیفیت مقاالت خود نیز عملکرد
بسیار مناسبی در سال  2016داشت و تعداد مقاالت کشور ،در یک درصد مقاالت پر استناد دنیا با هفتاد درصد رشد
از عدد  216در سال  2015به عدد  368در سال  2016رسیده است.68

68خبرگزاری آنا/کد خبر218531 :
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موازی کاری وزارت علوم در اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
اوایل سال  95وزارت علوم قصد داشت با طرح اصالحیهای بر آئیننامه شرکتهای دانشبنیان ،69مدیریت امور
شرکتهای دانشبنیان را به شورای عالی عتف منتقل کند .اما در مصوبه هیئتوزیران 70این منظور عملی نشد و
مسئولیت امور شرکت های مذکور در اختیار معاونت علمی باقی ماند؛ لکن وظیفه نظارت بر کارگروه صدور مجوز به
شرکتهای دانشبنیان بر عهده شورای عتف گذاشته شد .71در همین راستا اوایل اردیبهشتماه سال  96احمدی،
معاون وزیر علوم ،بیان داشت که بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،مدیریت امور مواد قانونی قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان زیر نظر شورای عالی عتف است و به همین دلیل «پنجره واحد شورای عتف» در
صندوق نوآوری و شکوفایی راهاندازی میشود .این پنجره وظیفه دارد تا اعتراضات شرکتهای دانشبنیان نسبت به
عملکرد دستگاهها را پیگیری نماید و از شرکتهای دانشبنیان حمایت کند.72
از جمعبندی و مرور اخبار به نظر می رسد که شورای عتف به دنبال حضور و نقشآفرینی در مدیریت شرکتهای
دانشبنیان است؛ حال آنکه طبق مصوبه هیئت وزیران مسئولیت امور این شرکتها بر عهده معاونت علمی قرار دارد.

69دفتر هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران
70اصالح آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مرکز پژوهشهای مجلس/
کد خبر966779 :
71خبرگزاری فارس /کد خبر13950231000108 :
72باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران/کد خبر760926 :
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 امور مغفول
عدم پیگیری مشکالت دانشجویان بورسیه
طرح موضوع دانشجویان بورسیه در سال  92فضای دانشگاهی را ملتهب و غبارآلوده گرداند .خردادماه  93بود که
صدیقی ،معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری از تخلف وزارت علوم دولت دهم در
بورس کردن بیش از  3000دانشجو خبر داد .73حدود یک سال پس از این صحبت ،کمیسیون اصل  90مجلس در
فروردینماه  94به این موضوع ورود کرد و اعالم نمود که بهجز  36مورد که اطالعات خود را خالف واقع درج نمودهاند،
سایر بورسیههای قانونی است 74که البته این مسئله موردقبول وزارت علوم واقع نشد؛ متعاقب این وقایع رهبر انقالب
در تیرماه  94با اشاره به حاشیهسازی در مورد بورسیهها و لزوم حل این موضوع به دور از جنجال ،بیان داشتند که در
این خصوص به عدهای ظلم شد.75
شهریورماه  94کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتین علوم و بهداشت ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،شورای
عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی برای حل مشکل دانشجویان بورسیه تشکیل گردید .این کمیته با
برگزاری  3جلسه به این نتیجه رسید که مشکل ثبتنام دانشجویان بورسیه در نیمسال اول تحصیلی  95-94مرتفع
شود 76.همچنین دریافت هزینه از دانشجویان بورسیه بهصورت موقت متوقف گردد .اما با وجود این مصوبات ،مشکالت
دانشجویان بورسیه مرتفع نگردید.77
به گفته سلیمی ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،در آذرماه  ،94پس از این کشوقوسها ظاهراً پرونده
بورسیهها به قوه قضائیه واگذار شد .78به رغم این واگذاری اما اتفاق قابل توجهی در این باره رخ نداد تا جایی که مقام
معظم رهبری تیرماه  96در دیدار مسئولین قوه قضاییه از روند پیگیری شکایات دانشجویان بورسیه گالیه کردند و

فرمودند موضوع بهدرستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام میشد ،محقق نگردید.79
عدم ایجاد تحول در علوم انسانی
طی چهار سال اخیر اقدامات متعددی در راستای بهبود وضعیت علوم انسانی در آموزش عالی انجام شد که از جملهی
آنها میتوان به تأسیس «توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر» در تیرماه  8094و نیز بازنگری بیش از 60
برنامه درسی و ایجاد چند رشتهی جدید از سوی شورای تحول علوم انسانی 81اشاره نمود .همچنین اوایل خردادماه
سال  95پارسانیا ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از تدوین پیشنویس سند تحول علوم انسانی از سوی شورای تحول

73خبرگزاری ایرنا/کد خبر81177035 :
74خبرگزاری مهر/کد خبر2538018 :
 75دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها با رهبر انقالب؛ تیرماه 94؛
76پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر141301 :
77پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر139947 :
78پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر163005 :
79بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضاییه؛ تیرماه96
80پایگاه اطالعرسانی وزارت علوم /کد خبر12655 :
81خبرگزاری مهر/کد خبر3928569 :
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علوم انسانی خبر داد .82کار تدوین این پیشنویس قریب به دو سال طول کشید اما تاکنون از بررسی آن در شورای
عالی انقالب فرهنگی خبری منعکس نشده است.
می توان گفت که اقدامات در خصوص بهبود وضعیت علوم انسانی ،آنچنان که باید اثربخش نبوده است؛ در همین رابطه
آمارهای موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی از تحصیل حدود  45درصد دانشجویان در رشتههای علوم انسانی
طی  4سال اخیر خبر میدهد .83لکن باوجود تعداد زیاد دانشجویان در این حوزه ،مقاالت بینالمللی کشور در رشتههای
علوم انسانی تنها  2درصد از کل مقاالت کشور را تشکیل میدهند.

تغییرات مکرر نظام پذیرش دکتری
تغییرات پی درپی نظام پذیرش دکتری و برخی مشکالت در جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی موجب شد تا
نمایندگان مجلس در اسفندماه  94قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی» را تصویب نمایند .بر طبق این قانون جذب دانشجویان مذکور برای همه دانشگاههای دولتی و غیردولتی از سوی
سازمان سنجش صورت میگیرد.84
جزئیات نحوه امتیازبندی پذیرش دانشجویان طبق مصوبه مجلس ،در جدول زیر قابلمشاهده است:

جدول  -1جزئیات نحوه امتیازبندی پذیرش دانشجویان دکتری طبق مصوبه مجلس
دوره دکتری

دکتری

آموزشی و پژوهشی

پژوهشیمحور

سهم آزمون متمرکز

%50

%30

سهم سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری

%20

%20

سهم مصاحبه و سنجش علمی

%30

%30

تهیه طرحواره

ـ

%20

فارغ از قضاوت درباره مصوبه فوق ،باید گفت که طی سالهای  90تا  ،95نحوه پذیرش دانشجوی دکتری شش مرتبه
تغییر کرده است که این تغییرات پیدرپی موجب سردرگمی دانشجویان خواهد شد.

82خبرگزاری مهر/کد خبر3990821 :
83پایگاه اطالع رسانی شورای عالی انقالب فرهنگی
84پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر162585 :
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جدول  -2تغییرات امتیازدهی نحوه پذیرش دانشجوی دکتری
سال

امتیاز آزمون

امتیاز مصاحبه

90

80

20

91

80

( 20سهم معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد)

92

50

50

93

30

70

94

0

100

95

50

50

عدم تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری
«گسترش همکاری و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها» یکی از بندهای مهم
در سند سیاستهای علم و فناوری (ابالغی رهبر معظم انقالب در شهریور  )93است .85عملکرد سلیقهای دستگاههای
مختلف در حوزه دیپلماسی علم و فناوری 86لزوم ایجاد قرارگاهی واحد برای دیپلماسی علم و فناوری را گوشزد میکند.
در همین رابطه تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری بهعنوان نقشه راه توسعه تعامالت بینالمللی در سال  91به
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد .این سند در سال  92تدوین گردید و بعد از دوسال (خردادماه
سال  )94در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب نهایی رسید .87پسازآن نیز برای تصویب
به شورای عالی انقالب فرهنگی فرستاده شد .اما به واسطه برخی مخالفتها ،تصویب آن متوقف گشت.
در فروردینماه  96دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از دستور رهبر معظم انقالب برای تدوین سند جامع مراودات
بینالمللی آموزش ،پژوهش و علم و فناوری کشور خبر داد . 88نکته قابلتأمل آنکه نسبت این سند با سند دیپلماسی
علم و فناوری که سال  94مصوب شده بود ،مشخص نیست .بااینحال پس از دستور مقام معظم رهبری ،تدوین این
سند در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و تیرماه  96کلیات آن در شورا تصویب شد.89

توجه ناکافی به تأسیس شرکتهای دانشبنیان در دانشگاهها
آئیننامه تأسیس و راهاندازی شرکتهای دانشبنیان در تیرماه  95از سوی وزارت علوم به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
ابالغ شد 90.طبق این آییننامه اعضای هیئتعلمی اجازه دارند تا بخشی از ساعت موظفی خویش را در شرکتهای

85پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
87خبرگزاری ایسنا /کد خبر94032715677 :
88خبرگزاری تسنیم/کد خبر1370296 :
89خبرگزاری ایسنا/کد خبر96042011604 :
90باشگاه خبرنگاران جوان /کد خبر5691861 :
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دانشبنیان فعالیت کنند .عالوه بر این ،مطابق آئیننامه جدید ارتقا اعضای هیئتعلمی ،اساتیدی که شرکت دانشبنیان
91

داشته باشند از امتیاز برخوردار میشوند و این امتیاز در روند ارتقا آنها مؤثر است.

به رغم ایجاد تسهیالت فوق و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان ،رئیس این صندوق در
دی ماه  95اعالم نمود که تاکنون از دانشگاههای کشور درخواستی مطرح نشده است.92

تحقق نیافتن شعار دانشگاه کارآفرین
کارآفرین کردن دانشگاهها یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای مسئوالن وزارت علوم است .93کارآفرین کردن دانشگاهها
یا بهعبارتدیگر حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم را میتوان بهعنوان یکی از برنامههای مهم فرهادی دانست.94
فرهادی در توضیح اقدامات برای کارآفرین کردن دانشگاهها به مواردی همچون بازبینی و بازنگری برنامههای درسی،
توجه به دورههای آموزشی ،دورههای کارآموزی و کارورزی در دانشگاهها اشاره میکند .95لکن در عمل به نظر میرسد
این اقدامات تأثیری ویژهای نداشت و به رغم تأکید فرهادی و یارانش ،در راستای کارآفرینسازی دانشگاهها اقدامات
مؤثری صورت نگرفت.

حمایت ناکافی از دانشجویان دکتری
حمایت از دانشجویان دکتری یکی از تکالیفی است که شورای عالی انقالب فرهنگی بر دوش وزارت علوم نهاده است
 .96در این راستا احمدی ،معاون پژوهشی وزارت علوم در سال  93اعالم کرد که  40میلیارد اعتبار در آن سال بهعنوان
تسهیالت و در قالب وام برای هدفدار کردن پایاننامهها برای دانشجویان دکتری در نظر گرفته شد .97اما این وام به
همه دانشجویان دکتری تعلق نمیگرفت و مشمول دانشجویان روزانه میشد .با اینحال در اردیبهشتماه  96وزیر
علوم از افزایش وام ویژه دانشجویان دکتری سخن گفت و عنوان نمود این وام شامل همه دانشجویان این دوره
میشود .98متعاقب این امر دانشجویان دکتری خردادماه  96طی نامهای به رئیسجمهور از شرایط سختگیرانه اعطای
وام به اینگونه دانشجویان اعتراض کردند .در این نامه تأکید شده بود که وزارت علوم با در نظر گرفتن ضمانتهای
سنگین برای دریافت وام ،عمالً دانشجویان دکتری را رها کرده است.99

91خبرگزاری مهر /کد خبر3011288 :
92روزنامه فرهیختگان /کد خبر101271 :
93خبرگزاری ایرنا/کد خبر81881111:
94پایگاه اطالعرسانی وزارت علوم /کد خبر31694 :
95خبرگزاری آنا/کد خبر224816 :
96خبرگزاری مهر/کد خبر2320685 :
97خبرگزاری فارس/کد خبر13930424001268 :
98خبرگزاری مهر/کد خبر3972996 :
99باشگاه خبرنگاران جوان/کد خبر6115819 :
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کاربردی نشدن پژوهشها و پایاننامهها
یکی از زمینههای ارتباط صنعت و دانشگاه کاربردی شدن پایاننامهها و پژوهشها در دانشگاه است .در  4سال اخیر
وزارت علوم در این زمینه اقدام به عقد قراردادهایی با وزارتخانههای نفت ،100نیرو 101و دفاع 102کرده است تا از این
طریق بتواند با انجام پژوهش ،گامی در جهت کاربردی کردن پژوهشها بردارد .با اینحال به نظر میرسد تاکنون این
اقدامات به نتیجه نرسیده است .تا آنجا که به گفته احمدی ،معاون پژوهشی وزیر علوم در اردیبهشت ماه ،95کمتر از
 15درصد پایاننامههای دانشجویی کاربردی هستند.103

تخصیص بودجه پژوهشی به میزانی اندک
یکی از معیارهای اصلی برای مقایسه پیشرفتهای علمی و فناورانه ،شاخص «شدت تحقیق و توسعه» یا «نسبت
اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی» است .این شاخص را میتوان معیاری از سطح توسعهیافتگی نامید.
طی سالیان اخیر ،متوسط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی ( )GDPحدود  1.5درصد بوده
است . 104جدول زیر وضعیت این شاخص در برخی کشورهای جهان را نشان میدهد.

جدول  -3سهم پژوهش کشورهای مختلف از تولید ناخالص داخلی تا سال 2014
کشور

سهم پژوهش ازGDP
(درصد)

چین

1.98

آمریکا

2.76

ترکیه

0.86

مالزی

1.07

کره جنوبی

4.36

ژاپن

3.35

تایوان

3.06

این موضوع در اسناد کالن کشور نیز بهطور ویژه موردتوجه قرارگرفته است .بر اساس سند چشمانداز  ،1404نقشه
جامع علمی کشور و سیاستهای کالن علم و فناوری نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
( )GDPباید تا سال  1404به  4درصد برسد .به رغم این تأکیدات ،در سالهای اخیر سهم بودجه پژوهش از تولید

100خبرگزاری ایسنا/کد خبر95120906154 :
101پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
102باشگاه خبرنگاران جوان/کد خبر5848149 :
103خبرگزاری مهر/کد خبر3617029:
104روزنامه خراسان /کد خبر0/531810/5/19265 :
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ناخالص داخلی کشور از برنامههای مذکور عقب ماند .مقدار اعتبارات پژوهشی در بازه زمانی سال  90تا  96بهصورت
زیر قابل مشاهده است:

جدول  -4مقدار اعتبارات پژوهشی در بازه زمانی سال  90تا ( 96ارقام به میلیون
کل اعتبارات پژوهشی

سال

مصوب داخلی

تولید ناخالص داخلی

ریال)105

نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید
ناخالص داخلی

1390

32،472،716

6,285,254,806

0.52

1391

39،557،142

7،091،389،000

0.56

1392

45،808،412

9،343،070،000

0.49

1393

46،478،138

10،807،477،000

0.43

1394

901،369،56

13،077،141،808

0.43

1395

126،250،432

15،930،944،171

0.79

1396

77،215،888

19،415،877،382

0.39

0.79

0.36

96

95

0.43

0.43

94

93

0.49

92

0.56

91

سال

نمودار  -6نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشور

105قوانین بودجه سالیانه و بانک جهانی

0.52

90

0.90
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0.70
0.60
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0.10
0.00
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نباید از نظر دور داشت که ارقام فوق تصویبی هستند و ممکن است بهطور کامل تخصیص پیدا نکرده باشند؛ در مورد
بودجه جدول  14با میزان 7هزار میلیارد تومان ،اعتبار تخصیصی در حدود صفر بود .106در همین رابطه معاون وزیر
علوم ،در اسفندماه  95تخصیص این بودجه را زیر نیم درصد اعالم کرد.107

106خبرگزاری ایسنا/کد خبر96041407232 :
 107خبرگزاری آنا/کد خبر206444 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
ابالغ سیاستهای کلی علم و فناوری
مقام معظم رهبری در بیست و نهم شهریورماه سال  ،93در اجرای بند یک اصل  110قانون اساسی ،سیاستهای کلی
«علم و فناوری» را ابالغ کردند .108ایشان سیاستهای مذکور را در چهار عنوان «جهاد مستمر علمی با هدف کسب
مرجعیت علمی و فناوری در جهان»« ،بهینهسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بهمنظور دستیابی
به اهداف سند چشمانداز و شکوفایی علمی»« ،حاکمیت مبانی ،ارزشها ،اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزش
عالی ،تحقیقات و فناوری» و «تحقق دانشگاه اسالمی ،تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت
توسعه علم و فناوری» تعیین نمودند و برای هر یک سرفصلهایی نیز مشخص کردند.

روند رو به رشد مهاجرت دانشجویان به آمریکا
نخبگان هر جامعه به نوعی سرمایهی اجتماعی و انسانی محسوب میشوند؛ از این حیث تالش برای نگهداشت و حمایت
از ایشان حائز اهمیت است .در این رابطه اطالع از آمار دقیق مهاجرت نخبگان و عوامل خروج آنها میتواند مسئولین
کشور را در برنامهریزی صحیح جهت نگهداشت نخبگان یاری دهد. 109
بر اساس آمار پایگاه اطالعرسانی یونسکو تا تاریخ مردادماه  ،96جمهوری اسالمی ایران بیش از  53هزار نفر دانشجوی
مقیم کشورهای مختلف جهان دارد .در جدول زیر لیست کشورهایی که میزبان بیش از هزار دانشجوی ایرانی هستند
آورده شده است:110

108پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
109خبرگزاری ایسنا /کد خبر94060301533 :
110پایگاه اطالع رسانی یونسکو
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جدول  -5کشورهایی که میزبان بیش از هزار دانشجوی ایرانی

هستند111

رتبه

کشور

تعداد دانشجو

1

امریکا

12269

2

ترکیه

5302

3

کانادا

4254

4

آلمان

3791

5

ایتالیا

3495

6

مالزی

3293

7

اماره متحده عربی

2393

8

استرالیا

2352

9

انگلستان

2082

10

فرانسه

1653

11

هندوستان

1544

12

سوئد

1303

13

اتریش

1147

تعداد کل دانشجویان ایرانی مقیم خارج

53221

ضمناً باید افزود که مطابق آمارهای مؤسسات آمریکایی درخصوص روند مهاجرت دانشجویان ایرانی به آمریکا ،جمهوری
اسالمی ایران طی سالهای  1974تا  1983میالدی ،بیشترین سهم از جمعیت دانشجویان خارجیِ مقیم امریکا را در
اختیار داشته است.
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111همان
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3533
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سال تحصیلی

نمودار  -8تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا

در سال تحصیلی  2015 - 2016تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا به  12269دانشجو رسیده است.
که حضور این تعداد دانشجو در سالهای پس انقالب در آمریکا یک رکورد محسوب میشود.

تصویب سیاستها و اولویتهای علم و فناوری کشور برای بازه زمانی  1396تا 1400
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) کشور در خرداد ماه « 96سیاستها و اولویتهای علم و فناوری کشور
برای بازه زمانی  1396تا  »1400را به تصویب رساند .این سیاستها در دو بخش سیاستهای علم و فناوری کشور و
اولویتهای پژوهش و فناوری کشور ،تدوین گردید .پسازآن نیز در همان جلسه آییننامه نظام پایش و ارزیابی پژوهش،
فناوری و نوآوری کشور تصویب شد.112
الزم است ذکر شود که اولویتهای پژوهش و فناوری کشور تا سال  1404در نقشه جامع علمی کشور ،تعیین گردیده
است لذا تعیین سیاستها و اولویتهای جدید تا سال  1400بدون همکاری با ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
از سوی شورای عتف محل اشکال به نظر میرسد .از طرفی بر اساس مأموریت ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور،
وظیفه پایش و ارزیابی پژوهش ،فناوری و نوآوری کشور نیز بر عهده خودِ ستاد است .بنابراین به نظر میرسد مصوبات
اخیر شورای عالی عطف بهنوعی موازی کاری با ستاد نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

112صورتجلسه مصوبات و مستندات بیستمین جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری /شماره3/12/250 :

