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  معرفي شوراي عالي انقالب فرهنگي - 1
    
    

  
  

بديل مردم؛ نويدبخش تحوالت بزرگ و چشمگير  هاي بي ها و از خودگذشتگي و در پرتو جانفشاني) ره(انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني 
ملي و رهايي از هرگونه ذلت و خواري از سوي بيگانگان و  –هاي جامعه در راستاي نيل به استقالل و عظمت اسالمي  ها و صحنه در همه عرصه

  .ترين آنها است ها بوده است كه انقالب فرهنگي از جمله مهمترين و محوري ها و حوزه ي زمينه هاي گسترده در همه ساز ظهور انقالب دمه و سببمق
اني حاكم هاي واالي اسالمي و انس گونه وابستگي به اجانب و گذر از فضاي نامطلوب و بدور از ارزش مقابله با اعمال نفوذ سياسي بيگانگان و قطع هر
جانبه اخالق و فرهنگ اسالمي،  هاي فرهنگ مستقل و خودكفا در پرتو موازين اسالمي، گسترش همه بر جامعه در دوران ستم شاهي و تقويت ريشه

علمي، حصول خودكفايي در بسياري از   ها و رشد و توسعه تضمين سالمت فكري و روحي، تقويت مباني معنويت و ايمان، شكوفايي انديشه
هايي  عنوان اساس و شالوده استقالل و يكپارچگي جامعه اسالمي؛ از جمله بزرگترين دغدغه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فكري و فرهنگي به ينهزم

  .شد» شوراي عالي انقالب فرهنگي«براي تشكيل ) ره(ساز انقالب فرهنگي و فرمان ارزشمند و فراموش نشدني امام خميني بود كه زمينه
مدظله (و عنايات و اهتمام ويژه رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي) ره(تأييدات مكرر رهبر كبير انقالب اسالميبي شك 

من از آغاز «: فرمايند له مي در همين رابطه معظم. اندركاران امور فرهنگي بوده است همواره شامل شوراي عالي انقالب فرهنگي و دست) العالي
البته اين مسائل با سياست و اقتصاد و سياست خارجي فرق دارد؛ . امدانستهگيري براي مسائل فرهنگي مياكنون، اين شورا را در قله تصميمت

اي كه دارد و تأثيري كه در همه امور زندگي و شئون يك دولت و يك جامعه و اين فرهنگ است؛ با همان گستره. مرز اين با آنها مشخص است
به معناي نگاه كالن و مهندسي عمومي فرهنگ كشور كه شامل دانشگاه و فرهنگ  - گيري فرهنگيآن قله تصميم. تواند بگذاردملت مييك 

  ».بايد در اينجا طراحي شود –شود عمومي و مدرسه و نظام آموزشي و كتاب درسي و تربيت معلم و حتي صنعت و غير ذلك مي
هاي فرهنگ و علم كشور اسالمي ايران را در  ع مأموريت شوراي عالي انقالب فرهنگي، تمام گستره و عرصهتوان گفت دايره وسي از اين رو مي

ريزي فرهنگي و علمي كشور، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور و روزآمد نمودن  ها و برنامه گيرد كه تدوين و تصويب اصول، اهداف، سياست برمي
كشور، تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام آموزش و تعليم و تربيت كشور، هدايت و ساماندهي مديريت آنها، تهيه و تدوين نقشه جامع علمي 

ي فعال و مبتكرانه با تهاجم فرهنگي دشمنان با استفاده هدفمند از  ريزي مواجهه اي كشور، برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و رسانه كالن دستگاه
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ي راهبردهاي مناسب از مهمترين آنها  هاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوري كشور و ارائه تحوالت برنامه هاي كارآمد و رصد مستمر روش
  .باشد مي

دهد، آنجا كه بايد ضمن رسيدن به تعريفي مشخص از فرهنگ، سياست  خصوص در حوزه مهندسي فرهنگي بيش از پيش خود را نشان مي اين مهم به
هاي  هاي فرهنگي به شناسايي مهمترين مؤلفه ها، هنجارها و جريان با رصد ارزش... ندسي فرهنگي، فرهنگ عمومي وفرهنگي، مهندسي فرهنگ، مه

ها به تبيين چگونگي رفع مسائل و مشكالت فرهنگي و ارائه راهكارها و روزآمدي آنها در قالب نقشه  فرهنگي رسيد و ضمن تدقيق در اين مؤلفه
  .مهندسي فرهنگي پرداخت

ها و رويكردهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي تهيه و  حاضر به منظور آشنايي بيشتر اهالي علم و فرهنگ و عموم عالقمندان با اهم فعاليتكتاب 
هاي  رساني از عملكرد شوراي عالي از يك طرف و تمهيدات الزم براي تعامل سازنده ميان نخبگان و دستگاه مناسبي براي اطالع  تدوين شده تا زمينه

  .شورا و دبيرخانه آن فراهم آيد   مسئول با
    

  محمدرضا مخبر دزفولي                                                                                                                           
  دبيرشوراي عالي انقالب فرهنگي                                                                                                                  

    
     

  تاريخچه شوراي عالي انقالب فرهنگي - 2
  

جاي نظام ستمشاهي پهلوي، تغيير و تحول بنياديني  دنبال آن استقرار نظام جمهوري اسالمي به و به 1357پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در بهمن 
در اين راستا مقوله . يابد گوناگون اجتماعي به وجود آورد، چراكه تحول در نظام از طريق تحول در بنيادها و ساختارها تحقق ميهاي  را در عرصه

  .طوري كه تصور تغيير در نظام بدون تغيير در فرهنگ حاكم بر آن، تصوري ناموجه است از جايگاه ويژه و پايگاه ممتازي برخوردار بوده، به» فرهنگ«
اين پيام بر » 11«ايشان در بند . را بايد نقطه عطفي در تاريخ انقالب فرهنگي دانست1359در اول فروردين » ره«پيام نوروزي امام خميني صدور 

تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي «و » ي اساتيد مرتبط با شرق و غرب تصفيه«، »هاي سراسر كشور  انقالب اساسي در دانشگاه«ضرورت ايجاد 
  .تأكيد كردند» ن علوم عالي اسالميتدوي

بر تشكيل ستاد انقالب فرهنگي صادر نمودند كه در قسمتي از  فرماني را مبني 23/3/59در» ره«ها در خردادماه، امام خميني پس از تعطيل رسمي دانشگاه
  :فرمان ايشان آمده است

باشد، اعالم شده است و تاكنون اقدام مؤثري انجام  ان ميمدتي است ضرورت انقالب فرهنگي كه امري اسالمي است و خواست ملت مسلم«
گاه آثارش اكنون گاهگران كه همنشده است و ملت اسالمي و خصوصاً دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخالل توطئه

ت از دست برود و كار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ شود و ملت مسلمان و پايبند به اسالم خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرص نمايان مي
ادامه . فرهنگ، اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي

اسالمي و جمهوري اسالمي وارد خواهد  اي مهلك به انقالبهاي وابسته به اجانب است، ضربهاالسف خواست بعضي گروهاين فاجعه كه مع
  ».كرد و تسامح در اين امر حياتي، خيانتي عظيم بر اسالم و كشور اسالمي است

نظر و متعهد، از ميان  ها مأموريت دادند تا ستادي تشكيل دهند و از افراد صاحب ها و دانشگاه اي از اساتيد حوزه در اين فرمان، حضرت امام به عده
كرده، متعهد و مؤمن به جمهوري اسالمي براي تشكيل شورايي دعوت كنند و  و كاركنان متعهد و با ايمان و ديگر قشرهاي تحصيلاساتيد مسلمان 

سازي اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و  ها، براساس فرهنگ اسالمي انتخاب و آماده مشي فرهنگي آينده دانشگاه هاي مختلف و خط  ريزي رشته  براي برنامه
  .اسالمي اقدام نمايند -امور مربوط به انقالب آموزشي ديگر 

  :هاي خود را بر چند محور متمركز كند ملزم بود كه در برخورد با مسائل دانشگاهي فعاليت) ره(ستاد انقالب فرهنگي طبق فرمان امام
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  ها،  تربيت استاد و گزينش افراد شايسته براي تدريس در دانشگاه - 
  گزينش دانشجو، - 
  .ها، به صورتي كه محصول كار آنها در خدمت مردم قرار گيرد هاي آموزشي دانشگاه ها و تغيير برنامه ي كردن جو دانشگاهاسالم - 

خصوص حضور مسئولين اجرايي در آن و به دنبال  مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد و به) ره(با توجه به نظر امام خميني 62در شهريور ماه سال 
، امام امت برخي از مسئولين اجرايي مانند نخست )اي  حضرت آيت اهللا خامنه(ستاد انقالب فرهنگي از طرف رئيس جمهور وقت پيشنهاد و تكميل 

  .به تركيب ستاد اضافه نمودند   وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي، فرهنگ و ارشاد اسالمي و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي را
ها و توسعه مراكز آموزشي و گستردگي فعاليت ستاد انقالب فرهنگي؛ ضرورت تقويت اين نهاد بيش از پيش احساس شد،  با بازگشايي دانشگاه

براي دومين بار ستاد انقالب فرهنگي را ترميم كردند و به اين ترتيب شوراي عالي انقالب فرهنگي با  1363در آذر » ره«طوري كه حضرت امام  به
  :ر بخشي از اين فرمان آمده استد. تركيبي جديد تشكيل شد

ها در سطح كشور آن خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسالمي، ملي و انقالب فرهنگي در تمام زمينه«
اينك با تشكر . كرد دار غرب مبارزهچنان محتاج تالش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه

بدين جهت عالوه بر كليه . از زحمات ستاد انقالب فرهنگي براي هر چه بارورتر شدن انقالب در سطح كشور، تقويت اين نهاد را الزم ديدم
ب حجتاي، آقاي اردبيلي و آقاي رفسنجاني و همچنين جنا  افراد ستاد انقالب فرهنگي و رؤساي محترم سه قوه، حجج اسالم آقاي خامنه

االسالم آقاي مهدوي كني و آقايان سيدكاظم اكرمي وزير آموزش و پرورش و رضا داوري و نصراهللا پورجوادي و محمدرضا هاشمي را به آنان 
  ».اضافه نمودم

در ) ظله العالي مد(اي   خامنه اهللا  آيت  رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت . گردد برمي 1375سومين ترميم عمده شوراي عالي انقالب فرهنگي به سال 
با صدور پيامي ضمن تعيين تركيب جديد اعضاي شوراي عالي بر اهميت جايگاه و وظايف خطير آن نيز تأكيد نمودند، در اين پيام  14/9/75تاريخ 

  :آمده است
د آمد، نقش فعال و مؤثري را در الشأن به جاي ستاد انقالب فرهنگي پديشوراي عالي انقالب فرهنگي كه با تدبير حكيمانه امام راحل عظيم«

اكنون با پيشرفت كشور در كار سازندگي . جاي گذاردها ايفا كرد و بركات زيادي از خود به خصوص دانشگاههاي امور فرهنگي كشور بهعرصه
خصصان كارآمد، اهميت اين و گسترش دامنه نياز به دانش و تخصص و لزوم فراگيري علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و مت

ها و ديگر مراكز آموزش و آموزش عالي كه پاسخ طبيعي به ها و پژوهشگاهتوسعه دانشگاه. بخش از مسائل فرهنگي تأكيد مضاعف يافته است
گذارد كه برتر از  يي را بر عهده مسئوالن امور فرهنگي كشور مي نوبه خود تكاليف تازهآن نياز است و افزايش چشمگير كميت دانشجويي، به

هاي علم و تحقيق در اين مراكز و ثانياً پرداختن به تربيت معنوي دانشجويان و هدايت فكر و عمل آنان همه آنها اوالً كيفيت بخشيدن به مايه
  ».است

  :و باورهاي مردم آمده است هاي اسالمي و فرهنگ اصيل ملي جانبه دشمنان به ارزش در بخشي ديگر از اين پيام، ضمن اشاره به هجوم فرهنگي همه
خواند و به ويژه تر فرا ميهمه اين حقايق مهم و هشدار دهنده، مسئوالن فرهنگي كشور را به تدبيري برتر و اهتمامي بيشتر و تالشي گسترده«

مركزي و اصلي است، به ماندگي علمي و تبعيت فرهنگي، در حكم ستاد سوادي و عقب شوراي عالي انقالب فرهنگي را كه در جهاد ملي با بي
  ».انگيزد  تحرك و نوآوري و همت گماري برمي

با توجه به پايان يافتن دوره مسئوليت اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي، اعضاي جديد را    25/12/81همچنين مقام معظم رهبري در تاريخ 
  .براي يك دوره سه ساله منصوب كردند

  .اعضاي جديد اين شورا را انتخاب نمودندنيز   15/2/86معظم له در تاريخ 
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در اين مرحله، شوراي عالي انقالب فرهنگي موظف . شد اين ترتيب شوراي عالي انقالب فرهنگي وارد مرحله جديدي از حيات تشكيالتي خود  به
هاي  آموزشي پرداخته و با سياستگذاري جامع علمي كشور، مهندسي فرهنگي و تحول و نوسازي نظام  هاي خود به تدوين نقشه گرديد در رأس فعاليت

  .مند از حيات طيبه الهي فراهم سازد  اي بهره اصولي؛ زمينه را براي پيدايش جامعه
صورت پذيرفت و مقام معظم رهبري با انتصاب آقايان جنتي و حبيبي به  17/3/90آخرين ترميم در تركيب شوراي عالي انقالب فرهنگي در تاريخ 

ري؛ معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، وزير ورزش و جوانان و رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات را نيز به اعضاي حقوقي عنوان اعضاي افتخا
  .اي؛ حكم صادر نمودند هاي برنامه شوراي عالي افزودند و براي اعضاي جديد شوراي عالي انقالب فرهنگي با تعيين اولويت

    
      

  انقالب فرهنگي جايگاه، اهميت و ضرورت شوراي عالي - 3
  

صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را  طور دائم و به تدبير و تأكيد رهبر كبير انقالب و مقام معظم رهبري بر استمرار وجود نهادي كه به
علم و فرهنگ و آنچه  تدبيري كه موجب شد حجم زيادي از كاركردها در حوزه. ريزي كند، از اهميت راهبردي اين نهاد حكايت دارد طراحي و برنامه

كه هم  - اين موضوع . اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي باشد گيرد، بر كه مبناي عمل در حوزه علم، آموزش، تحقيق و پژوهش قرار مي
نديشه از ابتدا با رهبران دهد كه اين تدبير و ا نشان مي - هاي گوناگون است  آمار و ارقام مؤيد آن است و هم مورد تأييد فعاالن و كارشناسان حوزه

  .بيني شده است گيري كشور پيش سازي و تصميم دليل اهميتي كه بخش علم، تحقيق و فرهنگ داشته اين نهاد در جايگاه تصميم انقالب بوده است و به
ست كه بر عهده ديگر نهادها و هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در طراحي و هدايت علم و هنر و فرهنگ كشور، رسالتي ا جايگاه، نقش و مأموريت

  .قواي كشور گذاشته نشده است
  :فرمايند مقام معظم رهبري در مورد جايگاه شوراي عالي مي    
مركز . هاي فرهنگي متنوع و گوناگون و بسيار پراكنده و گسترده يك سمت و سو و جهت واحد بدهيميك جايي الزم است كه ما به فعاليت«

  ».توانيم هم جاي ديگري درست كنيمنمي. ما جاي ديگري نداريم. گرديد همين استزي كه شما به دنبال آن ميآن مرك. اين همين جا است
وظيفه شوراي عالي انقالب فرهنگي فقط سياستگذاري نيست، بخش زيادي از كار شوراي عالي انقالب فرهنگي سياستگذاري است؛ ولي بخشي ديگر 

  .حوزه استراتژيك استهاي اجرايي يك تصميم در  طراحي شيوه
  :فرمايند مي 1386همچنين معظم له در سال 

  ».هاي فرهنگي از سوي شورا در اسرع وقت تدوين گرددمنظور هماهنگي و مديريت كالن دستگاهضروري است سازوكارهاي الزم به«
ها و ابزارهاي نو ي هدفمند از روشر در استفادهگهاي سلطهريزي گسترده قدرتشايسته است با عنايت به ابعاد جديد تهاجم فرهنگي و برنامه«

جهت مقابله با انقالب اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي ضمن ساماندهي جبهه فرهنگي انقالب در مقابل جبهه فرهنگي جريان معارض، به 
  ».ذال و فساد اخالقي در كشور عمل نمايدرسالت حياتي خود در مواجهه فعال و مبتكرانه با تهاجم فرهنگي و خصوصاً جلوگيري از ترويج ابت

ي فرهنگ، مسئوليت شوراي عالي را مهم و  با اعضاي شوراي عالي، ضمن اشاره به اهميت باالي مقوله 23/3/90مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 
اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي ي تهاجم پيچيده و فراگير فرهنگ جبهه استكبار بر ضد نظام در عرصه«: عظيم خواندند و تأكيد كردند

  .»هاي اجرايي را بر عهده داردها و مراكز تأثيرگذار فرهنگي و بخشهمچون يك قرارگاه اصلي، وظيفه سياستگذاري راهبردي و هدايت دستگاه
    اعتبار مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي  

در تاريخ ) ره(رباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، حضرت اماماي رئيس جمهور وقت د به دنبال استفسارحضرت آيت اهللا خامنه 
  :پاسخ فرمودند 6/12/63
  ».نمايند بايد ترتيب آثار داده شودضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقالب فرهنگي وضع مي«
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گيرى و  ان مرجع عالى سياستگذارى، تعيين خط مشى، تصميمشوراي عالي انقالب فرهنگي به عنو   ،20/8/76مورخه  409به استناد مصوبه جلسه
شود و تصميمات و مصوبات آن  هاى كلى نظام محسوب مى هماهنگى و هدايت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سياست

  .االجرا و در حكم قانون است الزم
  4/11/76ديدار با رئيس و اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورخه همچنين رهبرمعظم انقالب در مورد الزم االجرا بودن مصوبات در 

  :فرمودند
هيچكس در كشور از وجود يك دستگاه متفكر، جامع، داراى همه خصوصيات برجسته و آگاه به كمبودها و نيازها مانند شوراى عالى انقالب «

اين بربنا. گيرى در مورد آنها و ابالغ مصوبات براى اجراستو تصميم اين شورا متصدى شناخت مسائل فرهنگى و بحث. نياز نيست فرهنگى بى
  ».ها بايد خود را موظف به اجراى تصميمات اين شورا بداننداالجرا است و همه دستگاه مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى الزم

مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى را براى مجريان  24/9/78همچنين ايشان در ديدار با رئيس و اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورخه 
  .»همه نهادها بايد به اين مصوبات به ديده اعتبار بنگرند«: االجرا خواندند و فرمودند كار فرهنگى، قانونى و الزم

  :تصريح كردند 26/9/81ايشان در ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورخه 
دبيرخانه ابالغ و اجراي آن به وسيله آقاي رئيس جمهور تضمين شود؛ يعني نه وزارت آموزش و پرورش، نه  به وسيله مصوبه اين شورا بايد«

هاي صاحب فكر را همه آدمما اين. نه وزارت بهداشت و نه وزارت ارشاد جرأت نكنند مصوبه را اجرا نكنند؛ بايد حتماً اجرا كنندوزارت علوم، 
  .ايم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا نداردچقدر ارزش دارد، آن هم براي چنين كار مهمي در اين شورا جمع كرده كه يك ساعت از وقتشان

 من بر اين معنا اصرار دارم كه فكري بكنيد و بيش از همه به نظر من تكليف بر عهده دبيرخانه است و رجوع دبيرخانه به آقاي رئيس جمهور،
گوييد مجلس، قانونگذار است؛ شما مي. ي خود بدانند مصوبات را اجرا كنندي مسئوالن دولتي بايد وظيفهمهه. كه اين مسئله را تأمين كنند

بخشنامه فالن . االجراستاالجراست، قانون نيست؛ مصوبات دولت هم الزمي چيزهايي كه الزمهمه. كندخيلي خوب، اين جا قانون تدوين نمي
ي قانون را خواهد االجرا بودن، نتيجهاالجراست، الزم نيست حتماً اسمش قانون باشد؛ اما بالشك واجبوزير براي زيردست خودش الزم 

بايد اجرا شود يعني . ما گفتيم مصوبات اين شورا در حكم قانون باشد، ايشان گفتند بايد اجرا شود. داشت؛ امام هم به همين نكته توجه داشتند
  ».ترتيب اثر داده شود

هاي شوراي عالي انقالب  ، اجراي سياستگذاري23/3/90اي در ديدار اخير با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورخ    خامنهحضرت آيت اهللا
شوراي عالي انقالب فرهنگي از نهادهاي قانوني و قطعي نظام ومصوبات آن الزم «: فرهنگي را موضوعي مهم و ضروري خواندند و تأكيد كردند

  .»اجراست
تضمين اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، حضور رؤساي سه قوه در اين شورا است؛ به سازوكار «: در همين ديدار فرمودندايشان 

  »قانوني شورا احترام گذاشته شود و مصوبات همواره بايد به سرعت ابالغ شوند
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  .ريزي فرهنگي و علمي كشور، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور و روزآمد نمودن آنها  ها و برنامه اهداف، سياستتدوين و تصويب اصول، . 1
  .تهيه و تدوين نقشه جامع علمي كشور. 2
  .تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعليم و تربيت كشور. 3
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  .ي راهبردهاي مناسب هاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوري كشور و ارائه رصد مستمر تحوالت برنامه   .6
  .سازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم پردازي، و ايجاد و زمينه گيري از نظريه و بهره سياستگذاري، حمايت. 7
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هاي اسالمي و مقتضيات  هاي علوم انساني و علوم اجتماعي برمبناي ارزش رشته   ريزي براي بازبيني و تحول محتوايي سياستگذاري و برنامه   .21

  .فرهنگي كشور
  .سازي براي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نقشه جامع علمي كشور زمينه   .22
  .هاي فرهنگي عيين و تصويب شاخصت   .23

    
    

  رويكردهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي - 5
  

  :باشد ترين رويكردها و مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در سه دهه گذشته به شرح ذيل مي مهم
هاي مورد نياز توسعه علمي و فرهنگي كشور، تقويت و تحكيم آنها و اهتمام به حل مشكالت و پيشرفت  توجه به زيرساخت ):69تا  63(دهه اول 

  :هاي اصلي شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده است كه در مصوبات ذيل تجلي يافته است امور علمي و فرهنگي كشور از جمله رويكردها و دغدغه
اجتماعي زنان، شوراي گسترش زبان و     ريزي آموزش عالي كشور، شوراي فرهنگ عمومي، شوراي فرهنگي ـ عالي برنامهتشكيل شوراي : ساختاري. 1

  .كاربردي    ها و مؤسسات آموزش عالي، شوراي عالي آموزش عالي علمي ـ ادبيات فارسي، هيأت امناي دانشگاه
تر جذب نخبگان، انجمن آثار مفاخر فرهنگي، دفتر جذب نيروهاي متخصص خارج از ، مركز نشر دانشگاهي، دف»سمت«تأسيس سازمان  :سازماني   .2

ريزي و توسعه،  المللي اسالمي و پيام نور، فرهنگستان علوم، مؤسسه عالي پژوهشي در برنامه هاي تربيت مدرس، شاهد، دانشگاه بين كشور، دانشگاه
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي

، دانشگاه مفيد، شوراي نهاد )ع(تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، مدرسه عالي شهيد مطهري، دانشگاه امام رضا: نامهاساسنامه و آيين. 3
  .ها، تأسيس بسيج دانشجويي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

به خارج، دوره دكتري انرژي اتمي، سهميه  ها، گزينش استاد و دانشجو، اعزام بورسيه ي تعيين و انتصاب رؤساي دانشگاه نحوه: سياست و ضوابط. 4
ي مناطق محروم، تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش، سوادآموزي، توسعه آموزش عالي، نشر كتاب، سياست تحقيقات كشور، آزمون سراسري  بورسيه
  .ها، تأسيس مراكز تحقيقاتي دانشگاه

مرزي، ارزيابي و  موضوعات برون  بلي، توجه ويژه به فرهنگ عمومي، نخبگان، زنان،هاي ق عالوه بر توسعه و تقويت زيرساخت ):79تا  70(دهه دوم 
  :يابد ريزي توسعه كشور از مهمترين رويكردهاي شوراي عالي است كه در مصوبات ذيل تبلور مي نظارت و ورود به نظام برنامه

هاي علمي  آموزي، تأسيس انجمن ها و انضباطي دانشجويان و بسيج دانش ههاي اسالمي دانشگا ها، تشكّل ي مديريت دانشگاه ها نامه آيين:زيرساخت   .1
هاي علمي و تحقيقاتي، فرهنگستان هنر، تشكيل شوراي عالي جوانان و  و ادبي و هنري، اساسنامه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، اساسنامه شهرك

  ...شوراي هنر و
نامه تشكيل شوراي  طرح شكوفا سازي استعدادهاي درخشان، آيين  اي دانشجويان نخبه،تدارك تأسيس مركز آموزش عالي بر :نخبگان و زنان   .2

هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي زنان كشور، اصول و مباني گسترش فرهنگ عفاف،  هاي اشتغال زنان، سياست هدايت استعدادهاي درخشان، سياست
  .هاي تحقيقاتي مسائل زنان سياست
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ي روزهاي  نامه هاي سينما و مطبوعات، طرح هماهنگي در مديريت امور فرهنگي، احياي نقش مساجد، آيين ئو، سياستمسئله ويد :فرهنگ عمومي. 3
ي نظارت بر ساخت و نصب مجسمه، ساماندهي مديريت فرهنگي كشور، بزرگداشت سال اميرالمؤمنين،  ي نامگذاري معابر و اماكن، نحوه خاص، نحوه

  ... .دكان وشوراي نظارت بر اسباب بازي كو
ها، احياي نقش مساجد براي مقابله با تهاجم فرهنگي، آموزش عالي ايرانيان مقيم  هاي برون مرزي دانشگاه ي فعاليت نامه آيين :برون مرزي. 4

نوانسيون رفع ا به ك.ا.ي دانشگاه تهران در باكو، عدم الحاق ج ريزي براي شركت در مجمع پكن، تأسيس شعبه كشورهاي حوزه خليج فارس، برنامه
  ... .هاي مقابله با تهاجم فرهنگي و تبعيض عليه زنان، سياست

ي آموزش عالي  هاي اساسي توسعه مشي هاي مختلف در برنامه دوم، خط هاي تحقيقاتي بخش تلفيق برنامه :هاي توسعهارزيابي و نظارت بر برنامه   .5
بر آنها، شوراي نظارت بر ساخت، واردات و توزيع اسباب بازي كودكان، كليات  در برنامه دوم توسعه، ضوابط تأسيس مؤسسات فرهنگي و نظارت

ي نظارت بر  ي ارزيابي وضع فرهنگي و علمي كشور، ضوابط نظارت بر نمايش، نحوه مه نا نگري علوم و فنون، آيين تأسيس مركزي براي ارزيابي و آينده
  ... .عالئم و تصاوير روي البسه و لوازم التحرير و

هاي علمي و  ضمن تأكيد بر استمرار رويكردهاي دو دهه قبل و برطرف كردن بسياري از تنگناها و مشكالت در دستگاه): 89تا  80(سوم  دهه
هاي مربوط، بايد افزود ورود شوراي عالي به  ها و موضوعات مختلف و واگذاري بسياري از امور اجرايي به دستگاه فرهنگي كشور در بخش

جامع علمي كشور، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحول و نوسازي نظام   افزاري، تدوين نقشه د مانند ايجاد نهضت نرمهاي جدي مأموريت
و هدايت مدبرانه آن   آموزشي كشور، و پيگيري براي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي، گواهي روشن بر اهميت و تأثيرگذاري اين نهاد سياستگذار

  :برخي از مهمترين تصميمات و مصوبات شوراي عالي در اين دهه عبارتند از. الب اسالمي استتوسط رهبر معظم انق
هاي ارزيابي علم و فناوري، راهكارهاي  اي، شاخص رساني رايانه هاي اطالع ي جامع علمي كشور، مقررات و ضوابط شبكه تصويب و ابالغ نقشه

هاي ارزيابي آموزش عالي، اساسنامه بنياد ملي  پردازي و مناظره، شاخص هاي نظريه حمايت از كرسياجرايي ارتقاء علم و فناوري كشور، تشكيل هيأت 
ها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه  هاي تحكيم خانواده، سياست نخبگان، طرح جامع توسعه فرهنگ نماز، اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست

شكيل شوراهاي تخصصي، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور، منشور فناوري نانو، تشكيل مركز مطالعات راهبردي، ت
ها و ضوابط پايگاه  هاي كالن اقتصادي و فرهنگي، سياست بيني پيوست فرهنگي براي طرح توسعه فرهنگ قرآني، راهبردهاي زيست فناوري، لزوم پيش

اجتماعي سياسي و اقتصادي برنامه پنجم توسعه، موافقت با  - هاي فرهنگي هاي كلي برنامه سياست، اصول حاكم بر »ISC«استنادي علوم جهان اسالم 
هاي حوزوي و علوم انساني به  اي، واگذاري تصويب رشته هاي ماهواره تأسيس پارك زيست فناوري، راهبردها و راهكارهاي مقابله با آثار منفي شبكه

هاي علميه، اصول حاكم  در حوزه... هاي علمي و ها و قطب ي امتياز علمي به مجالت و تأسيس انجمن حوههاي علميه، اعتبار و ن شوراي گسترش حوزه
  .اي، بومي گزيني در آموزش عالي هاي رايانه نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي، تاسيس بنياد ملّي بازي بر آيين

    
  ي كمال شورادورههاي شوراي عالي، دوره كار، تالش، جديت بيشتر و دور جديد فعاليت - 6

خورد و تجربه يك روند تكاملي  ريزي، تالش و كار در شورا رقم فصل جديدي از برنامه با روي كار آمدن دولت نهم و انتخاب دبير جديد شورا، سر
نظران و  خبگان و صاحباندازي شوراهاي تخصصي و ارتباط با ن در اين دوره؛ دبيرخانه شوراي عالي ضمن ساماندهي امور دبيرخانه و راه. آغاز شد

اي را براي تصميمات شورا فراهم نمود و از سوي ديگر با برقراري ارتباط  ي علمي و تخصصي گسترده مراكز حوزوي و دانشگاهي؛ از يك سو عقبه
هاي زيادي را براي  امهاي مختلف علمي، فرهنگي و اجرايي به عنوان خط مقدم اجرايي تصميمات شورا، گ ها و سازمان گسترده با نهادها، دستگاه

ها موجب خرسندي مقام معظم رهبري نيز شده است كه در ذيل به  خوشبختانه اين اقدامات و فعاليت. اجرايي نمودن مصوبات شورا برداشته است
  :شود فرازهايي از گفتارهاي معظم له در اين خصوص اشاره مي
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  90و  86هاي اي شوراي عالي انقالب فرهنگي در سالفرازهايي از گفتارهاي مقام معظم رهبري در ديدار اعض - 7
در اين دو، سه سال اخير، بين كساني كه ما از آنها نظر خواستيم و نظر دادند، اجماعي است كه كار و تحرك و جديت شورا خيلي بيشتر از  •

گيري همان جهتي كه مورد نظر است؛ تصميمتر است و در االن خوشبختانه شورا از گذشته فعال. گذشته است و اين هم جاي شكرگزاري است
  .كندمي

از . آيدكنند و از نظراتي هم كه اظهار كردند، اين بر ميمن بالخصوص مطلع هستم كه آقاي رئيس جمهور در اين شورا با جديت شركت مي •
  .كنمايشان تشكر مي

همچنين از دبير محترم شورا، آقاي دكتر مخبر كه خوشبختانه در دبيرخانه هم كارهاي خوب و وسيعي انجام گرفته، تشكر مي •
  )17/9/1386.(كنم

  .كنمها و اقدامات بسيار خوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، دبيرخانه و شوراهاي تابعه تشكر و قدرداني مياز تالش •
  .وجود دارد» فرهنگ«تحركي در وضع نخبگان برتر نظام در مهمترين عرصه حياتي ما برد كه انسان لذت مي •
  .كنم و انشااهللا هم موفق باشندكنند، تشكر مياز يكايك اعضاي شوراي عالي، دبيرخانه و كساني كه در دبيرخانه كار مي •
هايي براي اجرايي كردن آن در جريان است كه انشااهللا اين كار كارهاي خوبي انجام گرفته است، مثل نقشه جامع علمي، كه مژده دادند تالش  •

  .بايد پيش برود
تر و  تر و در زمينه كارها گسترده تر، پخته تر، مجرب تر، قوي االن شورا كامل. شوراي عالي انقالب فرهنگي روز به روز تكميل شده است •

  )23/3/90.(تر شده است و الزم است اين نقش؛ جدي گرفته شود وسيع
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  شوراهاي اقماري شوراي عالي انقالب فرهنگي -8

  شوراي معين. 8.1
مندي بيشتر از جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگي و  سازي و بهره منظور بهينه مه داخلي شوراي عالي انقالب فرهنگي، به نا آيين) 20(اساس ماده  بر

شوراي معين «سياستگذاري كالن در اهم مسائل و موضوعات فرهنگي و علمي، شورايي با عنوانتمركز زمان جلسات اين شورا به مسائل اساسي و 
گانه و آن دسته از  مركب از تمامـي اعضاي شوراي عالـي و رئيس كميسيـون مشورتـي، به استثناي رؤساي قواي سه» شوراي عالي انقالب فرهنـگي

ي شوراي مزبور، بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص موضوعاتي است كه از  وظيفه. شود مي اعضاي شورا كه رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشكيل
  .شود طرف شوراي عالي به اين شورا محول مي

نامه، مصوبات شوراي معين، ظرف مدت دو هفته بعد از اعالم وصول در شوراي عالي و در صورت عدم اعتراض از طرف  بر اساس مفاد اين آيين
  .ضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهد شدنفر از اع 3حداقل 

نهايي آن از سوي شوراي عـالي به اين شورا تفـويض شده باشد، بـدون نياز به گذشت مدت دو  آن دسـته از مصوبات شـوراي معين كه تصويب 
  .شود هفته، مصوب تلقي مي

    
  شوراي فرهنگ عمومي. 8.2
  .شود مي كشور، شوراي فرهنگ عمومي زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل ميمنظور سياستگذاري، هدايت و نظارت بر فرهنگ عمو به

  : اهم وظايف
ها و ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب و ارائه گزارش تحليلي  تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان و تبيين تأثير كانون. 1

  .جامع به شوراي عالي
هاي  حل منظور تعيين نقاط قوت و ضعف فرهنگي و ارائه راه حليل شرايط و جريانات فرهنگي كشور و سنجش نظام ارزشي جامعه بهبررسي و ت. 2

  .مناسب
  .هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي منظور تحقق اهداف و اجراي سياست ريزي و هدايت فرهنگ عمومي كشور به برنامه. 3
  .ها و مراكز رسمي فرهنگي و هنري هاي فرهنگي و هنري و تبليغي در سازمان هايي براي هماهنگ كردن كوشش تهيه و تدوين طرح. 4
هاي دولتي در اجراي آن بخش از وظايف آنها كه راجع به گسترش، ارتقا و تعميق فرهنگ عمومي  فراهم كردن زمينه كاري و هماهنگي دستگاه. 5

  .است
منظور اطمينان از همسويي و عدم مغايرت آنها با  هاي اقتصادي و اجتماعي به ها و برنامه ها و اجراي طرح سياست بررسي آثار فرهنگي مترتب بر   .6

  .اصول سياست فرهنگي كشور
فرهنگي هاي  نامه هاي فرهنگي و آيين ها، مناسبت هاي فرهنگي، شوراها، بيانيه ي مصوبات شوراي فرهنگ عمومي، شامل تأسيس نهادها و سازمان گستره
  .است

    
  شوراي اسالمي شدن مراكز آموزشي . 8.3

هاي فرهنگي از آغاز انقالب  هاي مسئوالن نظام و مردم متدين و انقالبي، اسالمي شدن مراكز آموزشي در تمام عرصه ترين دغدغه يكي از اساسي
شوراي عالي در ادامه فعاليت ستاد انقالب . تصاص داردبه اين موضوع اساسي اخ   اوليه انقالب فرهنگي   اي كه هدف گونه اسالمي بوده است؛ به

شوراي اسالمي شدن «هاي مربوط به اين حوزه، به تشكيل شورايي تخصصي به نام  فرهنگي و به دور از هياهوهاي سياسي و با آگاهي از حساسيت
  .در كنار شوراي عالي اقدام نمود» مراكز آموزشي
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  : اهم وظايف
  .عالي انقالب فرهنگي ها و مراكز آموزشي به شوراي  هاي مرتبط با اسالمي شدن دانشگاه پيشنهاد سياست  تدوين و ارائه. 1
  .هاي نوين هاي موجود و پژوهش ها و مراكز آموزشي بر مبناي يافته تدوين راهبردهاي مناسب براي اسالمي شدن دانشگاه. 2
  .ها و مراكز آموزشي و پژوهشي به شوراي عالي انقالب فرهنگي ن دانشگاهها و پيشنهادهاي اساسي مؤثر در اسالمي شد ارائه طرح. 3
  .ها و مراكز آموزشي نظارت بر اجراي صحيح مصوبات مربوط به اسالمي شدن دانشگاه. 4
  .گيها و مراكز آموزشي حداقل هر شش ماه يك بار به شوراي عالي انقالب فرهن گزارش پيشرفت روند اسالمي شدن دانشگاه  ارائه. 5
    

  شوراي هنر . 8.4
هاي ويژه در آن، تشكيل شوراي هنر  دليل حساسيت اين عرصه و نياز به تخصص به. باشد ترين ابزارهاي هدايت فرهنگي جامعه مي هنر يكي از مهم

ناسي راهبردهاي حوزه هنر ي تأثيرگذاري هنر در عرصه فرهنگ، شوراي هنر به مثابه بازويي تخصصي در بررسي و كارش بنا برگستره. نمود ضروري مي
  .گردد محسوب مي

    
  : اهم وظايف

  .هاي كالن هنري جمهوري اسالمي ايران براي پيشنهاد به شوراي عالي انقالب فرهنگي تدوين سياست. 1
  .هاي مختلف هنري ها و راهكارها در حوزه پيشنهاد سياست. 2
  .علمي هنرهاي توليدي، اجرايي و  تقويت ارتباط و هماهنگي ميان بخش   .3
  .هاي معرفي و ترويج هنرهاي بومي و محلي تعيين سياست. 4
ها در توليد آثار هنري، معماري و  هاي ديني، فلسفي و عرفاني درباره مباني هنر و استفاده كاربردي از نتايج اين پژوهش حمايت از پژوهش. 5

  .شهرسازي
  .شود از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي ارجاع مي تصويب اساسنامه بنيادها و نهادهاي هنري در سطح ملي كه   .6
  .هاي هنري كشور و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارزيابي گزارش ساالنه فعاليت. 7
  .هاي مربوط به آن تبيين نقش كاربردي هنر و تدوين و پيشنهاد سياست   .8
    

  اجتماعي زنان و خانواده -شوراي فرهنگي. 8.5
هايي است كه در دنياي امروز در  شوراي عالي انقالب فرهنگي به حوزه مسائل زنان و خانواده به دليل ضرورت دوري از افراط و تفريطتوجه ويژه 

لزوم نگاهي متعادل در باب حقوق و تكاليف زنان به همراه . شود المللي بيش از همه اقشار؛ نسبت به حقوق زنان روا داشته مي سطوح داخلي و بين
  .هاي تشكيل اين شوراست نگري در سياستگذاري امور بانوان و خانواده از ضرورت انبههمه ج

    
  : اهم وظايف

هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق  منظور ايجاد زمينه هاي الزم به تدوين سياست. 1
  .و تدوين الگوهاي مناسبجانبه زنان برپايه موازين اصيل اسالم  همه

يابي و مقابله با مظاهر  هاي مثبت فرهنگ اقوام و مقابله با تضعيف آن، همچنين ريشه منظور شناخت ويژگي هاي الزم به تدوين و پيشنهاد سياست. 2
  .انوان تحميل شده استب  هاي متحجر كه به نام مذهب بر جامعه هاي بيگانه و انحرافات اخالقي و نيز زدودن بقاياي بينش منحط فرهنگ
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  .تر نهاد مقدس خانواده هاي اجرايي براي تقويت هرچه بيش هاي پيشنهادي دستگاه ريزي و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي الزم، برنامه تدوين سياست. 3
استفاده بهتر دختران و بانوان به شكل هاي اجرايي براي  هاي پيشنهادي دستگاه ريزي و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي الزم، برنامه تدوين سياست. 4

  .هماهنگ با اعضاي خانواده از اوقات فراغت خود
هاي آموزش و پرورش و  هاي مناسب در زمينه ها و شيوه هاي عمومي و سوادآموزي و بررسي سياست هايي براي ارتقاء سطح آگاهي تهيه طرح. 5

  .تحصيالت عالي زنان
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري و بررسي نحوه رفع مشكالت و موانع موجود در راه  فعاليتبررسي زمينه مشاركت زنان در . 6

  .ها گسترش اين گونه فعاليت
سرپرست و حمايت از آنها و همچنين بررسي وضع و شرايط شغلي اين  هاي مناسب براي حل مشكالت زنان و فرزندان بي بررسي و تدوين طرح. 7

  .ايت مصالح خانوادهبانوان با رع
طرح و پيشنهاد به شوراي عالي   هاي فعال در امور فرهنگي و اجتماعي زنان و ارائه هاي مراكز و سازمان اتخاذ تدابيري براي هماهنگ كردن فعاليت. 8

  .انقالب فرهنگي به هنگام نياز
پردازان، متفكران و دانشمندان مسلماني  دار و حمايت از نظريه حيتپيشنهاد تحقيق در مسائل مهم فرهنگي و اجتماعي زنان به اشخاص و مراكز صال. 9

  .پردازند خانواده و اجتماع مي  ي هاي اسالمي در زمينه كه به تبيين ديدگاه
  .مطالعه و ارزيابي مستمر وضع فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده و تهيه گزارش ساالنه. 10
  .خصوص كشورهاي اسالمي هاي انقالبي زنان و خانواده در كشورهاي ديگر به گي با جوامع و نهضتريزي براي توسعه مناسبات فرهن برنامه. 11
  شوراي توسعه فرهنگ قرآني. 8.6

افزايي و ارتقاء  هاي فعال غيردولتي درجهت هم هاي دولتي، مؤسسات و گروه منشور توسعه فرهنگ قرآني با هدف ايجاد هماهنگي ميان دستگاه
المللي، تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن كريم و تمسك به تعاليم آن، تعميق معرفت و تعميم فهم و درك قرآن  در سطح ملي و بين هاي قرآني فعاليت

ريزي كشور و تقويت و  گيري و برنامه كريم، ارتقاء التزام عملي به قرآن كريم در ابعاد فردي و اجتماعي، تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم
شوراي توسعه «براي اجرايي كردن مفاد اين منشور؛ شورايي به نام . ش انس با قرآن كريم در اقشار مختلف جامعه تصويب و ابالغ شده استگستر

  .تشكيل شده است» فرهنگ قرآني
    

  : اهم وظايف
  .قرآنيهاي  هاي ارزيابي و نظارت بر فعاليت فرهنگ قرآني و تصويب شاخص  هاي توسعه تهيه و تصويب شاخص. 1
  .گير ها و نهادهاي تصميم مدت كشور به سازمان هاي توسعه بلندمدت و ميان بررسي و پيشنهاد چگونگي حاكم كردن اصول و مباني قرآني در برنامه. 2
شوراي عالي انقالب  به  هاي دولتي و عمومي، شوراها و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه ها و وظايف قرآني دستگاه بررسي و بازنگري مأموريت. 3

  .منظور تصويب فرهنگي به
  .سازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمي در حوزه قرآن كريم زمينه. 4
  .هاي قرآني براي هماهنگي و تعامل مؤثر در زمينه فعاليت  ايجاد سازوكارهاي الزم. 5
  .فرهنگ قرآني  ر توسعههاي ملي و فرابخشي د ها و برنامه تأييد طرح.  6
  .ي فرهنگ قرآني اتخاذ تدابير الزم براي توانمندسازي و جلب مشاركت بخش مردمي و تقويت نقش حمايتي دولت در جهت توسعه. 7
  .گيري حداكثري از موقوفات كشور در اين زمينه اتخاذ تدابير الزم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآني و بهره. 8
  .ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ارت بر عملكرد دستگاهارزيابي و نظ. 9
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ها براي رفع آنها از طريق مراجع ذيربط در داخل و خارج از  ها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده از ظرفيت شناسايي نيازها، محدوديت. 10
  .كشور

  .آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي  ائههاي قرآني و ار هاي كالن بودجه فعاليت گيري ها و جهت تدوين اولويت. 11
  .منابع انساني موجود  هاي مختلف امور قرآني وكيفيت بخشي ريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني مورد نياز حوزه برنامه. 12
  .رساني امور قرآني هاي اطالع هاي آماري و شبكه ريزي الزم براي طراحي سامانه برنامه. 13

    
  و ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور شوراي تخصصي. 8.7

افزاري، توليد علم و نقشه جامع علمي كشور، مهمترين محرك و مشوق در تدوين  هاي اخير درباره جنبش نرم رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال
  .و تنظيم اين نقشه بوده است

انقالب فرهنگي بر لزوم تعريف نقشه جامع علمي كشور و تهيه آن توسط  درخصوص مطالبات خويش از شوراي عالي 1386له در ابتداي سال  معظم
  .شوراي عالي انقالب فرهنگي تأكيد نموده و خواهان انجام تدوين نقشه بدون تأخير و به صورت عميق، جامع و كامل شدند

نفر ساعت  300.000دانشگاهي و حوزوي و صرف بيش از نظران  نفر از اساتيد و صاحب 2000سرانجام؛ نقشه جامع علمي كشور با مشاركت بيش از 
سازي و با اعمال نظر نهايي اعضاي  نفر ساعت كار در جلسات كميته نهايي 700هاي تخصصي ديگر و بيش از  هاي كارشناسي و كارگروه كار در كميته

به تصويب شوراي عالي انقالب  1389تهيه و در ديماه نظران برجسته كشور؛  كارشناسان و صاحب  روزي و هوشمندانه كميته منتخب و تالش شبانه
  .فرهنگي رسيد

تشكيل و اقدامات الزم براي اجرايي كردن آن در حال » ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور«فصل پنجم نقشه، » ب«هم اكنون براساس بند 
  .انجام است

    
  اهداف تدوين نقشه جامع علمي كشور

  هاي حيات فردي و اجتماعي و ارتقاء فرهنگ ديني در جامعه ر تمامي عرصهحاكميت بينش توحيدي ب. 1
  .هاي توانا، خردمند، سالم، خالق، آزاده و داراي اعتماد به نفس تربيت انسان. 2
  .محور، آزاد و امن مدار، عدالت اي فضيلت ايجاد جامعه   .3
  .ها  گذاري استسي  مدار در عرصه نگر و برنامه تثبيت رويكرد راهبردي، آينده. 4
  .هاي بومي رفع نيازهاي اساسي كشور در جهت حفظ استقالل و تأمين خودكفايي آن، با توجه به امكانات و مزيت. 5
  .سازي محصوالت آنها سازي دانش و فناوري و تجاري بومي   .6
  .و حركت به سوي پيشتازي در علم و فناوري ويژه علوم انساني و علوم پايه  ها، به گسترش مرزهاي دانش و مرزشكني در علوم و فناوري. 7
    

  شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي . 8.8
شوراي تخصصي تحول و نوسازي «به دنبال تأكيد مقام معظم رهبري بر تحول بنيادين نظام آموزشي كشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالي؛ 

انقالب فرهنگي تشكيل گرديد تا به بررسي و تدوين سند راهبردي تحول تعليم و تربيت رسمي باتصويب شوراي عالي  1386در سال » نظام آموزشي
  .و عمومي جمهوري اسالمي ايران و بررسي سند راهبردي علوم شناختي و بررسي فلسفه تعليم و تربيت بپردازد

    
  :وظايف اهم

  .وسازي نظام آموزشيهاي اساسي تحول و ن گيري اي نظري، ارزشي و جهت تعيين اصول پايه. 1
  .مديريت تحول و نوسازي نظام آموزشي. 2
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  .نظارت بر تحقق تحول و نوسازي نظام آموزشي. 3
  .آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي جهت تصويب نهايي  بررسي فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران و ارائه. 4
  .نظام آموزشيهاي اساسي تحول و نوسازي  گيري بررسي و تصويب جهت. 5
  .تصويب نقشه راه براي تحول نظام آموزشي كشور   .6
  .هاي تحولي نظام آموزشي كشور پيشنهاد ايجاد تسهيالت، تأمين الزامات و رفع موانع براي تحقق برنامه. 7
  .ي ايران و بررسي و تصويب آنهاها براساس فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالم هاي تحولي وزارتخانه ها، پيشنهادها و برنامه تعيين شاخص. 8
  .هاي تحولي نظام آموزشي كشور نظارت عالي بر اجراي برنامه. 9
    

  شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي . 8.9
با  21/10/85در تاريخ   ها قبل مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است، در دور جديد فعاليت شوراي عالي موضوع مهندسي فرهنگي كه از سال

ورزي نخبگان، تبديل مقوله مهندسي  توليد ادبيات مهندسي فرهنگي، جلب مشاركت و انديشه: برگزاري اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي با هدف
صفحه ادبيات  3000يش از آورد اين همايش توليد ب ره. فرهنگي به گفتمان رايج در سطح جامعه؛ در كانون اهتمام دبيرخانه شوراي عالي قرار گرفت

  .هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است مربوط به ابعاد مختلف مهندسي فرهنگي بود كه براي اولين بار صورت پذيرفته و نتايج آن در زمينه
موضوع در صحن   كشور،در ادامه؛ پس از صدور احكام جديد اعضاي شوراي عالي، براي عملياتي كردن اين امر و تهيه نقشه مهندسي فرهنگي 

  .شوراي عالي، شوراي مهندسي فرهنگي تشكيل شد 25/2/86شوراي عالي مطرح و براساس مصوبه مورخ 
هاي اصلي و تصويب تعاريف و مفاهيم كليدي درخصوص  گيري ها و جهت شوراي مهندسي فرهنگي پس از تعيين اعضا، نسبت به تعيين سياست

ي عالي، همت خود را بر نحوه طراحي و ترسيم نقشه مهندسي فرهنگي كشور متمركز نمود و در اين راستا مهندسي فرهنگي به رياست دبير شورا
  .نظامنامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي را به تصويب رساند

نسخه  هم اكنون در كنار رصد مداوم موضوعات و مسائل فرهنگي و همچنين اعمال مهندسي فرهنگي در خصوص برخي از موضوعات و مسائل،
زودي در دستور كار  هاي اصلي آن در شوراي مذكور به تصويب رسيده است كه به كامل نقشه جامع مهندسي فرهنگي كشور تهيه شده است كه بخش

  .شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار خواهد گرفت
    

  شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني. 8.10
اين شورا هم اكنون با . را تصويب نمود» شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني«تشكيل  21/7/88ي  شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه

  .مأموريت ايجاد تحول در علوم انساني براساس معارف اسالمي و شرح وظايف زير در حال فعاليت است
    

  : اهم وظايف
  .ژوهشي در دو سطح آموزش عالي و آموزش و پرورشهاي مناسب آموزشي و پ ها و برنامه ها، سياست تدوين و تصويب اولويت. 1
شناسي و  هاي آموزشي و پژوهشي نهادهاي فعال در حوزه علوم انساني و اتخاذ تدابير الزم براي ارزيابي، آسيب نظارت راهبردي و مؤثر بر فعاليت. 2

  .هاي مربوطه نامه اصالح ساختارها، محتوا، فرايندها، ضوابط و آيين
  .الزم براي تقويت آموزش و پژوهش در سطح نهادهاي علمي و تربيت نيروي انساني مستعد به ويژه استاد اتخاذ تدابير. 3
هاي مهم علوم انساني براساس استانداردهاي مصوب  تدوين ضوابط الزم براي منطقي و متوازن ساختن كميت پذيرش دانشجو، به ويژه در رشته. 4

  .ايراني –مفيد در كشور و تناسب با مباني نظري اسالمي و فرهنگ اسالمي هاي اشتغال  شامل ميزان كارآمدي، ظرفيت
  .پردازي در حوزه علوم انساني ريزي براي تقويت توليد علم و نظريه برنامه. 5
  .كنندگان اين آثار به مخاطبين و استفاده  طراحي و ايجاد يك نظام منسجم براي انتشار و ترويج آثار مناسب در حوزه علوم انساني با هدف ارائه. 6
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هاي اساسي و تحقيقات و توليدات زيربنايي و نيز انديشمندان و نهادهاي فعال در جهت ارتقاء  ارائه راهكارهاي مناسب براي حمايت مؤثر از پروژه. 7
  .علوم انساني

  . …ها و ي از قبيل قطبهاي علمي مشترك ميان دانشگاه و حوزه در علوم انسان فراهم كردن سازوكارهاي الزم براي فعاليت. 8
پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در علوم انساني و معارف اسالمي در دانشگاه و حوزه، با مشاركت هيأت حمايت  هاي نظريه سازي كرسي نهادينه. 9

  .اي پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در جهت مواجهه انتقادي با علوم انساني ترجمه هاي نظريه از كرسي
     .المللي هاي بين ريزي براي توليد منابع علوم انساني و معرفي آن در صحنه برنامه   .10

    
  شوراي تخصصي حوزوي. 8.11

هاي ايشان، اقدام  ها و ظرفيت شوراي عالي انقالب فرهنگي در جهت تقويت ارتباط خود با مراجع عظام تقليد، علما و حوزه علميه و استفاده از توانايي
تشكيل شد؛ با اقدامات مؤثر خود توانست ارتقاء  1386اين كميسيون كه در سال . ي شوراي عالي در قم نمود ازي كميسيون حوزوي دبيرخانهاند به راه

ي علميه قم مأموريت و اهداف  خصوص شوراي عالي حوزه هاي علميه و به يافته و به شوراي تخصصي حوزوي تبديل گردد تا با همكاري حوزه
  .نظر را به پيش بردفرهنگي مورد 

    
  :اهم وظايف

ريزي علمي براي مهندسي فرهنگ،  منظور سياستگذاري و برنامه گيري از آنها به ي علميه و بهره هاي حوزه ها و ظرفيت شناخت و معرفي قابليت. 1
  .مهندسي فرهنگي و رصد فرهنگي كشور

  .هاي مطالعاتي و پاسخگويي به آنها از سوي مراكز حوزوي ه طرحي دين براي تهي شناخت و معرفي نيازهاي فكري و معرفتي در حوزه. 2
  .هاي ديني و معنوي در كشور هاي الزم براي رشد و تقويت باورها و گرايش پيشنهاد سياست. 3
ايران در عرصه ارائه طرح و پيشنهاد در راستاي تحقق اهداف و وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي و اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي . 4

  .مسائل ديني
هاي  هاي مرتبط با مسائل و مشكالت حوزه هاي حوزه علميه و مراجع عظام و شوراي عالي حوزه و تهيه طرح ها و دغدغه شناسايي حساسيت. 5

  .علميه
  .الملل هاي حضور فعال فرهنگي ـ ديني در عرصه بين بررسي و پيشنهاد سياست. 6
    

    هيأت نظارت و بازرسي. 8.12
هاي مجري را طراحي و در  گيري خود، سازوكار نظارت بر اجراي مصوبات و بازرسي از دستگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي از همان ابتداي شكل

منظور  شوراي عالي انقالب فرهنگي و به 11/4/64مورخ  28ي  اين هيأت، براساس مصوبه جلسه. تصويب نمود» هيأت نظارت و بازرسي«قالب 
  .آيد، تشكيل شد ز جريان صحيح و سالم انقالب فرهنگي و رسيدگي به مسائل و مشكالتي كه در طي بسط و پيشرفت آن پيش ميمراقبت ا

  : اهم وظايف
  .گيري اجراي آن نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و پي. 1
منظور بهبود فرآيند اجرا و ارتقاي ميزان تأثيرگذاري  هادهاي اصالحي و تكميلي بهپيشن  بررسي ساالنه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و ارائه. 2

  .آنها
  ).ها به استثناي رؤساي دانشگاه(ي افرادي كه صالحيت آنها بايد به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي برسد  اطالعات الزم درباره  تهيه. 3
  .هاي فرهنگي كشور با درخواست آنها انقالب فرهنگي در دستگاه حل اختالفات ناشي از اجراي مصوبات شوراي عالي. 4
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هاي فرهنگي كشور و يا درخصوص مسائل فرهنگي جامعه از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي و يا رئيس آن  رسيدگي به شكاياتي كه از دستگاه. 5
  .شود؛ با در نظر گرفتن شأن و جايگاه شوراي عالي ارجاع مي

    
  ت و ارزيابي فرهنگي و علميهيأت نظار. 8.13

هاي ارزيابي وضع فرهنگي و علمي  هدف. بر اساس وظايف شوراي عالي انقالب تشكيل شد 1379هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي در سال 
  :ي اين هيأت بدين شرح تعيين شده است نامه آيين) 1(ي كشور در ماده

منظور اطالع مردم و مسئوالن از موقعيت و روند فرهنگي و  هاي ساالنه به كشور در قالب گزارش نيل به تصوير واقعي از وضعيت فرهنگي و علمي. 1
  .داخلي و بين المللي  علمي كشور در عرصه

  .اندركاران امور فرهنگي و علمي جمهوري اسالمي ايران و ايجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظايف تشويق و ترغيب دست. 2
  .رهاي مناسب به شوراي عالي انقالب فرهنگي براي رفع مشكالت و ارتقاي معيارهاي فرهنگي و علميپيشنهاد راهكا. 3
  .ايجاد نظام هماهنگ ارزيابي فرهنگي و علمي با استفاده از همه تجارب و امكانات موجود كشور. 4

تعليم و تربيت، علم و : پذيرد هاي زير صورت مي هاي دولتي و غيردولتي در عرصه فرهنگي و علمي و در بخش ي ارزيابي شامل فعاليت گستره
  فناوري، فرهنگ و هنر و ارتباطات

  :سطوح ارزيابي، به دو سطح كالن و خرد به شرح ذيل تفكيك شده است
عليم و ت(ها  شود و وضعيت هر يك از بخش در اين سطح؛ وضع فرهنگي، علمي، آموزشي و پژوهشي كشور در مقياس ملي ارزيابي مي :ارزيابي كالن

اين . گيرد هاي مربوط به آن بخش مورد بررسي قرار مي ها و سازمان به صورت كلي و فراتر از دستگاه) تربيت، علم و فناوري، فرهنگ و ارتباطات
  .المللي معين كند هاي مذكور و موقعيت نسبي هر يك را در عرصه بين ارزيابي بايد روند بخش

اين ارزيابي بايد در نهايت به . شود هاي مربوط به هر بخش و در مقايسه با هم؛ ارزيابي مي ها و سازمان اهدر اين سطح؛ وضعيت دستگ :ارزيابي خرد
  .هاي مشابه منجر گردد ها و سازمان بندي دستگاه رتبه

    
  ها و مراكز آموزش عالي كشورهيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه. 8.14

هاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري  در فرهنگ اسالمي و ضرورت حفظ شأن و قداست واالي محيطبا توجه به جايگاه رفيع علم و دانش 
هاي انقالب اسالمي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي  وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمان و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره

ها و مراكز آموزش عالي كشور براساس مصوبه  ت علمي، هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي داوطلبان عضويت در هيأ صالحيت
  .شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل گرديد

    
  :اهم وظايف هيأت عالي جذب عبارتند از

  .ها دانشگاههاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندي و پويايي  اتخاذ سازوكار واحد در هيأت. 1
  .نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمي در تمامي سطوح. 2
منظور پيشنهاد به شوراي عالي انقالب فرهنگي و تدوين دستورالعمل  ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي به بررسي و بازنگري كليه سياست. 3

  .تصويب به شوراي اسالمي شدن مراكز آموزشياجرايي مربوط به جذب عضو هيأت علمي براي 
  .هاي اجرايي جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها تعريف ساختار سازماني و شرح وظايف هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت. 4
  .هاي آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و نظارت بر حسن انجام آن تدوين دوره. 5
  .هاي اجرايي جذب هاي توجيهي براي عناصر هيأت برگزاري سمينارها و كارگاه .6
  .رسيدگي به شكايات و ساير امور محوله از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي. 7
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  .هاي اجرايي جذب و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت  بررسي گزارش عملكرد ساالنه. 8
  
    

  پردازي و مناظرههاي نظريههيأت حمايت از كرسي. 8.15
  .را با اهداف زير تصويب كرد) ويژه معارف و علوم انساني(پردازي و مناظره  هاي نظريه شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل؛ هيأت حمايت از كرسي

    
  :اهداف

  .بندي شده به انباشته و جمعحمايت ويژه از مباحثات روشمند و قابل داوري و تبديل آن به تجر. 1
  .نظريه اسالمي در علوم انساني  سازي ويژه براي نهضت توليد و عرضه زمينه. 2
  .ها و نقد و كالبد شكافي آنها علمي كردن مجادالت و تخصصي كردن گفتگوهاي فرهنگي و ايجاد فرصت رسمي، علمي و قانوني براي عرضه ايده. 3
  .بيان و امكان تبادل آراي علمي با رعايت اخالق و منطق گفتگو و قانون اساسي نهادينه سازي آزادي انديشه و. 4
  .فريبي در مباحث فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه زدگي و عوام هاي فرهنگي و مهار غوغا ساالري، عوام ها و بحران كاستن از تنش. 5  
هاي  منظور خروج از جزم ليد نظريه در علوم انساني با اتكا به مباني اسالمي بهتشويق نخبگان و مراكز علمي كشور به ارائه نظريات پژوهشي و تو. 6  

  .گري اي و وارداتي و نيز تحجر و قشري ترجمه
  .پاسخگويي به نيازهاي فكري و معرفتي و اطالع رساني در مسائل علمي و فرهنگي مورد توجه دانشگاهيان. 7  
  .منظور رشد فرهنگي جامعه بندي علمي مباحث مهم به هاي فكري و فرهنگي و جمع بندي سازي محل نزاع و ابهام در جبهه شفاف. 8
    

  كميته فرهنگ و تمدن اسالم وايران. 8.16
  .بنابر مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ كميته فرهنگ و تمدن اسالم و ايران تشكيل شد

    
  :اهداف

  .اسالم و ايران هاي الزم براي گسترش و ترويج فرهنگ و تمدن ايجاد زمينه. 1
  .اندركاران امور فرهنگي و آموزشي در جهت تحقق اهداف ياد شده ايجاد هماهنگي الزم بين دست. 2
  .منظور گسترش فرهنگ و تمدن اسالم و ايران هاي آموزشي و پژوهشي به برنامه  ارائه. 3
  .تهيه و تنظيم، تصويب و ارائه متون آموزشي براي مقاطع مختلف تحصيلي. 4
  .هاي پژوهشي مرتبط با فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ها در بحث تعيين اولويت. 5

  هاي فرهنگيكارگروه مديريت كالن دستگاه. 8.17
زير نظر شوراي عالي با » هاي فرهنگي كشور مديريت كالن دستگاه«هاي فرهنگي، كارگروهي تحت عنوان  منظور هماهنگي و مديريت كالن دستگاه به

  .اعضاء شوراي عالي انقالب فرهنگي و صاحب نظران تشكيل گرديد عضويت جمعي از
هاي متعدد به بحث و بررسي پيرامون وظايف   آغاز و تاكنون با برگزاري جلسات و نشست 1386اين كارگروه فعاليت خود را از تير ماه سال 

  .هاي فرهنگي كشور و مسائل مختلف آن پرداخته است دستگاه
دولتي و  هاي مختلف فرهنگي اعم از دولتي، نيمه هاي فرهنگي دستگاه بخشي به مجموعه فعاليت دهي و انسجام وه، نظمفلسفه وجودي اين كارگر

  .باشد غيردولتي مي
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  :وظايف مصوب كارگروه مذكور عبارتند از
  .انداز  چشمهاي فرهنگي كشور در تحقق اهداف  بررسي و ارزيابي جامعيت وظايف تعيين شده براي دستگاه. 1
كاري  كاري و پراكنده هاي فرهنگي كشور، به عنوان يك نظام واحد و تعيين تعارض، تداخل، موازي شناسي عملكرد مجموعه دستگاه بررسي آسيب. 2

  .هاي فرهنگي در انجام فعاليت
  .هاي فرهنگي كشور تعيين كاركردهاي اصلي هر يك از دستگاه. 3
  .هاي فرهنگي كشور فرهنگي و دستگاههاي ارتقاء مديريت  تعيين راه. 4
  .ها اتخاذ تدابير الزم براي تدقيق وظايف هر دستگاه و جلوگيري از كارهاي موازي و ايجاد تعامل سازنده بين دستگاه. 5
  .هاي غيردولتي هاي فرهنگي و ديني دستگاه هاي فرهنگي دولتي و غيردولتي و توسعه فعاليت ساماندهي روابط دولت با دستگاه. 6
  .هاي آنها منظور تعالي و افزايش اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي به بازنگري شرح وظايف و عملكرد دستگاه. 7
  .بررسي و تعيين چگونگي مديريت كالن امور فرهنگي كشور. 8
  .انداز كشور هاي فرهنگي كشور در تحقق اهداف چشم بررسي، ارزيابي و اصالح ميزان تأثيرگذاري هر يك از دستگاه. 9

  .شناسي اجراي مصوبات موجود شوراي عالي انقالب فرهنگي آسيب. 10
  .دهي سازوكار الزم براي پيگيري نامه اجراي مناسب براي اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و سامان بازنگري، اصالح و تدوين نظام. 11
  .شناسي نظام موجود پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آسيب. 12
  .زنگري و اصالح نظام پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات و تهيه سازوكار براي پيگيري نظارت كارآمدبا. 13
هاي نظارتي كشور در نظارت راهبردي مصوبات و چگونگي تعامل آنها با يكديگر و با شوراي عالي  تعيين نقش و وظيفه هر يك از دستگاه. 14

  .انقالب فرهنگي در انجام اين وظيفه
  
  

   و نتايج مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگيآثار  - 9
  

    حفظ و گسترش زبان و ادب فارسي. 9.1
شوراي عالي انقالب فرهنگي با تشكيل شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، بنياد سعدي و ديگر مصوبات خود 

  .در داخل و خارج از كشور ايفا كرده استنقش بسيار حياتي و مهمي در حفظ و گسترش زبان و ادب فارسي 
    

   توجه ويژه به فرهنگ و تمدن اسالم و ايران. 9.2
درج   .ي فرهنگ و تمدن صورت پذيرفته است اي در حوزه هاي گسترده با تشكيل كميته فرهنگ و تمدن اسالم و ايران توسط شوراي عالي، فعاليت

ها، ترجمه و تأليف  مطالب مربوط به فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و مشخصات مفاخر و مشاهير ايران و اسالم در كتب درسي مدارس و دانشگاه
هاي آموزشي براي تربيت اساتيد در اين حوزه، تأسيس دانشكده تخصصي طب سنتي، داروسازي سنتي و اخالق  چندين كتاب، برگزاري كارگاه

  .هاست از جمله اين فعاليت... ، طراحي و تأسيس موزه تاريخ علم وپزشكي
    

  ساله20انداز هاي كالن براي دستيابي به اهداف سند چشمگيريتعيين جهت.9.3
شوراي عالي انقالب فرهنگي با تدوين و تصويب نقشه جامع علمي كشور، نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند تحول و نوسازي نظام آموزشي 

ساله كشور ترسيم كرده  20انداز  هاي نظام آموزشي، علمي و فرهنگي كشور را براي دستيابي به اهداف سند چشم مشي گيري كالن و خط ور، جهتكش
  .است
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    احياي نقش فرهنگ در اداره امور كشور. 9.4

ريزي  ريزي پنج ساله، نظام بودجه ر، نظام برنامههاي جامع علمي و فرهنگي و آموزشي كشو تدوين نقشه: هايي همچون ورود شوراي عالي به عرصه
كردن سازوكار اجرايي شدن مصوبات شورا، باعث شده است تا جايگاه بخش فرهنگ در نظام  و لحاظ.... هاي فرهنگي و ساليانه، مديريت كالن دستگاه

تصويب و اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به اين مهم بيش بديهي است با . ريزي تا حد زيادي احياء و ارتقاء يابد گيري و برنامه و گفتمان تصميم
  .از گذشته پرداخته خواهد شد

    
  دهي، توسعه و ترويج فرهنگ قرآني سامان. 9.5
دهي، توسعه و ترويج فرهنگ  اكنون شوراي تخصصي فرهنگ قرآني به عنوان يكي از واحدهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، محور اصلي سامان هم

هاي آنها  گيري ها و جهت هاي مختلف قرآني كشور و تعيين اولويت در سطح كالن است و اقدامات خوبي را در جهت ساماندهي نهادها و بخشقرآني 
  .در راستاي رسيدن به اهداف قرآني نظام جمهوري اسالمي ايران به سامان و انجام رسانده است

    
    پنج ساله نقش مصوبات شورا در برنامه. 9.6

قانون برنامه پنجم، دولت ) 2(به پيشنهاد شوراي عالي و براساس ماده . ريزي كالن كشور حضور مؤثر و مستمر دارد نون شوراي عالي در برنامههم اك
زه ريزي و اقدام در حو اجتماعي نسبت به تهيه پيوست فرهنگي اقدام نمايد و هرگونه برنامه  هاي كالن اقتصادي، موظف شده است هنگام اجراي طرح

  .جامع علمي كشور باشد  مهندسي فرهنگي و نقشه  فرهنگ و علم بايد بر اساس نقشه
    

  ارتباط شورا با نخبگان و مديران فرهنگي. 9.7
نفر از صاحب نظران و  10،000نفر از نخبگان و صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي به صورت مستقيم و حدود  1000در حال حاضر بيش از 

  .اندازي يك شبكه ارتباطي مجازي با شوراي عالي در ارتباط و تعامل هستند غيرمستقيم و از طريق راه كارشناسان به صورت
    

  سياستگذاري حوزه آموزش عالي.9.8
اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي تدوين و تعيين  هاي علمي و فرهنگي كشور؛ بر مجموعه  هاي اداره بسياري از مقررات، ضوابط و روش

هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، مديريت، اعضاي  ها و مراكز تحقيقاتي و آموزش عالي كشور در حوزه درصد عملكرد دانشگاه 90بيش از . شود مي
  .ها، مصوباتي است كه در شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است ها و سياست گيري هيأت علمي، و دانشجويي برگرفته از تصميم

ها و براساس اقتضائات و نيازهاي ضروري در كشور ساختار نظام آموزش عالي و تحقيقاتي كشور توسط شوراي عالي  ساس؛ در همه اين دورهبر اين ا
  .صورت گرفته است

هاي  رتخانهوزا  دانشگاه تحت پوشش 160واحد بيشتر نبود؛ اما امروزه بيش از  40هاي كشور از  در زمان پيروزي انقالب اسالمي، مجموع دانشگاه
در اوايل پيروزي . اند مركز پژوهشي و تحقيقاتي در كشور در حال فعاليت 500علوم و بهداشت و صدها دانشگاه غيردولتي و غيرانتفاعي و حدود

باشند و  ميليون دانشجو در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل مي 8/3هزار دانشجو در كشور وجود داشت و امروز بيش از  170انقالب اسالمي حدود 
هزار عضو هيأت علمي در مراكز آموزش عالي فعال بودند، ولي امروز در  5   قبل از انقالب حدود. اند ميليون دانشجو نيز فارغ التحصيل شده 4بيش از 

ايي از ثمرات اجراي  اين آمار چشمگير تنها گوشه. كنند هاي جهاني نزديك به يكصد و سي هزار عضو هيأت علمي را براي كشور نمايه مي سازي نمايه
    .ها و تصميمات شوراي عالي است سياست
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  اصالح روند دانشگاه تربيت مدرس. 9.9
اش دور و به دانشگاهي معمولي  تربيت استاد دانشگاه تأسيس شد، ولي متأسفانه بعد از يك دوره از وظيفه اصلي  دانشگاه تربيت مدرس با هدف اوليه

با ورود شوراي عالي تالش شد كه اين دانشگاه به جايگاه اصلي خودش برگردد و با هدف تربيت مدرس و استاد . شده بودها تبديل  مانند بقيه دانشگاه
  .شوند صورت ويژه گزينش و از همان بدو ورود عضو هيأت علمي تلقي  دانشگاه، دانشجويان به

   فرهنگ عمومي سياستگذاري حوزه. 9.10
اجرايي در بسياري از موضوعات مانند هنر، تئاتر، سينما، ميراث فرهنگي، خادمان فرهنگ، چاپ و نشر كتاب،  هاي در حوزه فرهنگ عمومي؛ دستگاه

هاي خودشان را انجام  اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي فعاليت فرهنگ عفاف و حجاب، سالمت زنان، بزرگداشت اديبان و شاعران، بر
  .دهند داده و مي

    
   هاي پيشرفتهايران در حوزه فناوري هايپيشرفت. 9.11

اكنون جمهوري اسالمي ايران در . هاي كشور در حوزه علم و تحقيق جزء موارد افتخار ما بعد از پيروزي انقالب اسالمي است بسياري از پيشرفت
 500تعداد دانشمندان ما در اين حوزه بيش از . حوزه نانو در بين كشورهاي اسالمي و خاورميانه داراي رتبه اول و در دنيا داراي رتبه چهاردهم است

هاي توسعه فناوري نانو  تصويب سياست. شود نفر كارشناس و متخصص تدريس مي 6000دانشگاه كشور با حضور  15هاي نانو در  رشته. باشد نفر مي
  .عه و پيشرفت اين فناوري در كشور بوده استبسياري از موانع و مشكالت در مسير توس  ها و برطرف كننده فعاليت  در شوراي عالي، جهت دهنده

 120گفتني است از . هاي خوبي حاصل شده است هاي مصوب شوراي عالي؛ پيشرفت همچنين درحوزه فناوري زيستي نيز باتصويب و اجراي سياست
  .شود قلم آن در ايران توليد مي 12داروي استراتژيك وجود دارد كه  20داروي بيوتكنولوژي دنيا، 

    
    وحدت حوزه و دانشگاه. 9.12

بر اساس آخرين مصوبات؛ شوراي عالي مرجع . شوراي عالي براي تقريب بين حوزه و دانشگاه؛ مصوبات و تصميمات نسبتاً زياد و موثري داشته است
مسائل ديگر از اين  هاي نقد و آزادانديشي و مناظره و هاي تخصصي، كرسي پژوهشي، تشكل -ايجاد قطب علمي، انجمن علمي، صدور مجوز علمي

رشته تخصصي و  20هاي علميه، مجوز راه اندازي  اكنون شوراي گسترش حوزه براساس اين مصوبات، هم. تعيين گرديد» شوراي عالي حوزه«قبيل، 
    .پژوهشي را در دست بررسي دارد - مجله علمي  40انجمن علمي را صادر و تقاضاي انتشار  11

    
    پردازينظريههاي سياستگذاري كرسي. 9.13

پردازي، نقد و مناظره، راه را براي توسعه فضاي آزادانديشي و ارائه  هاي نظريه هاي برگزاري كرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي با تصويب سياست
هاي  لمي، كرسيهاي ع پردازي، نقد و مناظره، اجالسيه هاي نظريه هم اكنون هيأت حمايت از كرسي. ها و نظريات نو هموار كرده است ديدگاه
  .كند هاي متعددي را در موضوعات مختلف و متنوع برگزار مي انديشي پردازي، همايش و هم نظريه

    
    چاپ و نشر كتاب. 9.14

در اين مصوبه اصل بر اين است كه نشر كتاب در كشور آزاد . هاي چاپ و نشر كتاب در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شده است سياست
آثار سازنده و انساني بايد تكثير و منتشر شود و از مواردي كه مخل مباني امنيت كشور، . ها بايد تالش صورت بگيرد رتقاء معرفت انسانبراي ا. است

  .ها با يكديگر و حريم خانواده است بايد پرهيز شود اخالق عمومي، روابط انسان
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  سياستگذاري حوزه زنان. 9.15
هاي تحقيقاتي  زنان و خانواده توسط شوراي عالي و تصويب راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، سياستاجتماعي  - تشكيل شوراي فرهنگي

اجتماعي  - هاي فرهنگي هاي اشتغال و فعاليت بخشي به خانواده، سياست بخشي و قوام هاي انسجام هاي ارتقاء سالمت زنان، سياست زنان، سياست
  .ي شوراي عالي در حوزه زنان كشور بوده استاز مهمترين دستاوردها... ورزشي زنان و

    
    گسترش و نشر افكار شهيد مطهري. 9.16

 تشكيل بنياد علمي ـ فرهنگي شهيد مطهري براي گسترش افكار و آثار ناب اين شهيد بزرگوار در داخل و خارج از كشور، از جمله مصوبات اخير
  .رود فرهنگي به شمار مي انقالب   شوراي عالي

    
  ايهاي رايانهي بازيمقابله با آثار تهاجم فرهنگي در حوزه. 9.17

هاي  بندي بازي اي تاكنون با تدوين نظام رده هاي رايانه ريزي و حمايت از توليد بازي اي براي برنامه هاي رايانه با تصويب تأسيس بنياد ملي بازي
ايراني با فناوري و كيفيت باال توليد و روانه  - اي با مضامين اسالمي بازي رايانه 100 اي وارداتي، نزديك به هاي رايانه اي و بررسي و پااليش بازي رايانه

اي  بازي رايانه 4يا  3اين در حالي است كه تا قبل از آن تنها . هاي آنها قرار گرفته است بازار شده است كه مورد استقبال نوجوانان، جوانان و خانواده
  .توليد شده بود

    
  ها و واحدهاي تخصصيتشكيل شورا. 9.18
كارگروه، هيأت و كميته تخصصي؛ بخشي   شوراي تخصصي، 17عنوان بازوي اصلي شوراي عالي انقالب فرهنگي،  اكنون در كنار شوراي معين به هم

هاي موردنياز شوراي عالي را برعهده دارند كه با مديريت مستقيم و حضور فعاالنه اعضاي  تدوين اسناد ملي و سياست  سازي، از وظيفه سنگين تصميم
  .شوند شوراي عالي تشكيل و اداره مي

    
  اجرايي كردن مصوبات. 9.19
ها و انعكاس  هاي اجرايي و نيز گسترش تعامل با رسانه ي مصوبات و پيگيري اجرايي كردن آن ازطريق هماهنگي دستگاهراهبر  اندازي سامانه با راه

  .هاي شوراي عالي، گام مهمي در اجرايي كردن مصوبات ابالغي شوراي عالي برداشته شده است اخبار و فعاليت
    

  دهي حمايت از نخبگان كشورسامان. 9.20
نفر صاحب استعداد برتر؛ جايزه  2000دفتر استاني؛ به حدود  22نفر استعداد برتر و تشكيل  5000ملي نخبگان و شناسايي بيش از با تشكيل بنياد 

هاي  نفر از نخبگان وظيفه، براي اجراي پروژه 2400همچنين بيش از . طرح نو و اختراع، اعتبار پژوهشي پرداخت شده است 1333علمي بنياد و به 
  .اند ربط معرفي شده مراكز ذي تحقيقاتي به

اعطاي تسهيالت فرصت مطالعاتي و ارائه مقاله، بازديد نخبگان از دستاوردهاي علمي، فناوري و صنعتي كشور، پرداخت اعتبارات پژوهشي و 
  .باشد مات بنياد مذكور ميهاي راهيان نور از ديگر اقدا تسهيالت مسكن و اعزام نخبگان به سفر عمره مفرده و مناطق عملياتي در قالب كاروان

    
  »ISC«حضور چشمگير علمي ايران در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم . 9.21

شده در آن به زبان عربي  اكنون تعداد نشريات نمايه شوراي عالي انقالب فرهنگي، پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ايجاد شد كه هم  براساس مصوبه
  .باشد مي  )عنوان 501جمعاً (عنوان  416عنوان و به زبان فارسي  46عنوان، به زبان انگليسي  39

درصد  2/2عنوان مقاله در اين پايگاه، تعداد مقاالت ايران نسبت به سال گذشته را  11467با ثبت  1388دانشمندان جمهوري اسالمي ايران در سال 
  .علمي كشورهاي اسالمي و جهان يافته استاكنون، اين پايگاه جايگاه معتبري در بين مراكز  هم. اند رشد داده
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  هاي ديگرترجمه و نشر معارف اسالمي به زبان. 9.22

شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ تاكنون منابعي نظير قرآن،   با تأسيس مركز ساماندهي ترجمه ونشر معارف اسالمي و علوم انساني براساس مصوبه
از دانشمندان ايراني به ... انون اساسي و چندين عنوان كتاب در حوزه عقايد، تاريخ، فرهنگ، حقوق بشر و البالغه، صحيفه سجاديه، تفسير البيان، ق نهج
ي  تخصصي، دوره -ها نشست علمي  همچنين ده. هاي فرانسوي، روسي، اسپانيولي، تركي، اردو، بنگالي و آذري ترجمه و منتشر شده است زبان

  .وجود و مطلوب ترجمه در كشورهاي هدف برگزار شده استافزايي مترجمين و تبيين وضعيت م مهارت
  ها گزيني در آزمون سراسري دانشگاهبومي

ويژه براي  ها اجرايي شد و آثار فرهنگي و اجتماعي آن به گزيني در آزمون سراسري دانشگاه براساس مصوبه شوراي عالي، راهبرد اساسي بومي
  .گيرد ها به صورت بومي صورت مي درصد پذيرش 80اكنون نزديك به  هم. جه و استقبال قرار گرفتهاي آنان مورد تو دانشجويان دختر و خانواده

    
  ارزيابي و نظارت علمي و فرهنگي كشور. 9.23

مندي از واحدهاي تخصصي خود در امر ارزيابي و نظارت؛ ضمن بررسي وضعيت فرهنگي، اخالقي و انضباطي  شوراي عالي انقالب فرهنگي با بهره
هاي دولتي، بازرسي از مؤسسات آموزش عالي، علمي، كاربردي و مراكز  ها و مراكز آموزش عالي، بررسي صالحيت رؤساي پيشنهادي دانشگاه دانشگاه
  :پردازد هاي علمي و فرهنگي كشور مي پژوهشي، پيگيري نحوه اجراي مصوبات شوراي عالي، در چهار محور كالن زير به ارزيابي شاخص - علمي 

  .يابي علم و فناوري، ارزيابي آموزش عالي، ارزيابي آموزش و پرورش و ارزيابي فرهنگ، هنر و ارتباطاتارز
    

  رصد فرهنگي. 9.24
هاي رصدي، برگزاري  هاي راهبردي، تحليل وضعيت فرهنگي كشور، تدوين گزارش راه براي انجام پژوهش  با تشكيل مركز مطالعات راهبردي،

آوري و رصد اطالعات مورد نياز هموارتر  هاي متعدد رصدي و جمع انجام طرح  مقاالت در موضوعات مورد رصد، هاي تخصصي و تنظيم نشست
  .گرديد

    
  جذب اعضاي هيأت علمي. 9.25

ها و مراكز آموزش عالي توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي و تشكيل جلسات  نامه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه با تصويب آيين
ها تشكيل شد  هيأت اجرايي جذب در دانشگاه 180ها؛ تعيين صالحيت شدند و  هاي اجرايي جذب دانشگاه نفر از اعضاي هيأت 700اين هيأت، حدود 

با نشاط و متدين در مجموعه اعضاي هيأت علمي دانشگاهي دولتي و غير   عضو هيأت علمي جوان، 14000كه نتيجه اقدامات آنان؛ جذب حدود 
  .باشد شور ميدولتي ك

  
    

  اهم مصوبات شوراي عالي در پنج سال اخير - 10
  

    جامع علمي كشور تصويب نقشه. 10.1
ها و راهبردها، ساختارها و  نگر، شامل مباني، اهداف، سياست اي است جامع و هماهنگ و پويا و آينده جامع علمي كشور بنا به تعريف، مجموعه  نقشه

  .ساله كشور انداز بيست هاي اسالمي براي دستيابي به اهداف چشم مبتني بر ارزش الزامات تحول راهبردي علم و فناوري
  .هاي علمي و تجارب عملي تكيه شود ها و نمونه در اين سند تالش شده است بر مباني ارزشي و بومي كشور، تجربيات گذشته و نظريه
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و مقام معظم رهبري و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است و ) ره(كبير انقالب اسالمي جامع علمي كشور در چارچوب رهنمودهاي رهبر   نقشه
  .باشد ايراني پيشرفت را دارا مي - بيني سازوكارهاي الزم بروز رساني، توانايي تبيين ساحت علمي الگوي اسالمي با پيش

تحقيقات و فناوري؛ معاونت علمي و فناوري رياست  هاي متعدد كارشناسي در وزارت علوم، ريزي و فعاليت و تالش كارگروه اين نقشه؛ حاصل برنامه
هاي موجود و مشاركت جمع زيادي از  هاي گوناگون؛ بهره گيري از پژوهش جمهوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ انجام پژوهش

كالن نظام علمي كشور، مديران، استادان و اندركاران سياستگذاري و مديريت  ي علم و فناوري كشور اعم از دست نظران و انديشمندان عرصه صاحب
علميه قم و مديران و مسئوالن   هاي علمي، كارشناسان آموزش و پرورش، صاحب نظران حوزه ها و انجمن ها، قطب ها و پژوهشگاه پژوهشگران دانشگاه

  .هاي اجرايي كشور است ها و بخش علم و فناوري از دستگاه
    
    

    دانشگاه آزاد اسالمي اصالح اساسنامه. 10.2
شوراي  24/1/89و  29/10/88، 17/9/88، 19/8/88، 5/8/88، 5/9/87، 19/10/85مورخ  660و  656، 654، 652، 651، 636، 597مصوب جلسات 

  عالي انقالب فرهنگي
گردد و  است كه براي مدت نامحدود تأسيس ميآموزشي و پژوهشي با تابعيت ايراني   به استناد مفاد اين اساسنامه؛ دانشگاه آزاد اسالمي، يك مؤسسه - 

  .مركز آن در تهران است
حدود فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و از حيث ايجاد واحدهاي وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز  -  

  .گردد مان و آموزش پزشكي تعيين ميشوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، در
هيچ يك از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امناء، . شود اي است عمومي و غيردولتي و اموال آن به عنوان اموال عمومي محسوب مي دانشگاه مؤسسه -  

ند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را ندار گونه حق  مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ
  .هاي دانشگاه خواهد شد فعاليت  ها و پيشرفت و توسعه مفاد اين اساسنامه و مقررات حاكم و با رعايت مصلحت دانشگاه، صرف هزينه

  :اركان دانشگاه عبارتند از - 
  .هيأت مؤسس

  .هيأت امناء
  .رئيس دانشگاه
  .شوراي دانشگاه

  :اء عبارتند ازاعضاء هيأت امن –
  .ها در مرتبه دانشياري و يا باالتر به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي پنج نفر از اعضاء هيأت علمي تمام وقت دانشگاه

  .چهار نفر از اعضاي هيأت مؤسس كه حتماً يك نفر از آنها روحاني باشد
  .پزشكي و يا نمايندگان آنهاوزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش 

  .ها يا معاون وي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
  ).دبير هيأت امناء(رئيس دانشگاه 

سال  4دت اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيأت امناء و تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي و حكم رئيس هيأت امناء براي م
  .شود نصوب ميم
ها و ظرفيت پذيرش و گزينش  هاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي و ايجاد دانشكده ها و كميسيون تشكيل شوراي دانشگاه و شوراي دانشكده - 

و جذب اعضاء هيأت علمي دانشگاه حسب مورد طبق ضوابط معمول وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و    عمومي دانشجويان
  .آموزش پزشكي خواهد بود



٢۵ 
 

    
    ها و ضوابط نشر كتاباهداف، سياست. 10.3

  هدف - 
  از جايگاه  ، حراست قلم  و حريت  حرمت  حفظ  نشر كتاب،  آزادي  با تأمين  انقالب  هاي و ارزش  مباني  و تعميق  دانش  سطح  ، ارتقاي فرهنگ  اعتالي
  . اسالمي  در جامعه تفكر  آزادي  و تضمين  و انديشه  علم  واالي

    
  :هاو سياست اصول - 

  و اثباتي ايجابي هايسياست)  الف
  .آزادند  مطالب  در بيان  اساسي  قانون 24  اصل  طبق  و نشريات  كتب - 
  .كنند  مجاز حمايت  و نشريات  كتب  آزادي  از حريم  قانون  براساس  موظفند كه  حكومت  اركان  و همه  دولت - 
  اين  به  و نشريه  و انتشار كتاب  عموم  در سطح  و نظاير آن  ، اجتماعي ، تاريخي ، هنري ، اقتصادي ، سياسي ، علمي ديني  هاي آگاهي  افزايش  براي  تالش - 

  .شود  مجاز را باعث  و نشريات  كتبانتشار   فشار؛ انتشار يا عدم  تواند با اعمال نمي  و غيررسمي  رسمي  مقام  و هيچ  است  افراد ملت  منظور از حقوق
و برخورد   نقادي  روح  و مقابله فكر با فكر و تقويت  در جامعه  افكار و رشد فكري  ها و تعاطي نشر انديشه  مفيد براي  انتشار كتب  در جهت  تالش -  

  ، حق نظر صحيح  و مĤالكشف  احسن  و اتباع  اقوال  و استماع  زادياز منكر و آ  و نهي  معروف  وظيفه امر به  در اداي  آراء و نظريات  و منطقي  آزادانه
  . است  هر فرد از افراد ملت  طبيعي

   حدود قانوني) ب
  : باشد شايسته نشر نيستند  عمومي  و حقوق  اسالم  مباني  به  مخل  ذيل  شرح  به  كه  كتبي
  . دين  الحاد و انكار مباني  و ترويج  تبليغ)  الف
  . فحشاء و فساد اخالقي  رويجت) ب
  . با آن  و ضديت  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام  عليه  قيام  به  جامعه  برانگيختن)  ج
  . و استكباري  و استبدادي  سلطنتي  از نظام  دفاع  ، همچنين ضاله  و فرق  غيرقانوني  محارب  هاي گروه  هاي مرام  و تبليغ  ترويج) د
  .كشور  ارضي  و تماميت  جامعه  در وحدت  و يا اخالل  و مذهبي  قومي  طوايف  در ميان  درگيري و  ايجاد آشوب)   ه
  . يا شرقي  غربي  استعماري  و نظامات  و تمدن  در برابر فرهنگ  خودباختگي   و ايجاد روحيه  دوستي  وطن  و روح  غرور ملي  تمسخر و تضعيف) و
  .كشور  استقالل  بر حفظ  مبتني  و بينش  مشي  با خط  و ضديت  جهاني  هاي درتاز ق  يكي  به  وابستگي  تبليغ) ز
    
    

   منشور توسعه فرهنگ قرآني. 10.4
منشور «؛ مصوبه  5/8/88، براساس مصوبه شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي و اصالحيه مورخ 22/2/88عالي انقالب فرهنگي در جلسه  شوراي 

  .نمودرا تصويب » توسعه فرهنگ قرآني
رضوان اهللا تعالي (هاي معمار بزرگ انقالب اسالمي  اي متمسك به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح، تحقق انديشه دستيابي به جامعه

با هويتي  در گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و ارتقاء ايران به كشوري توسعه يافته) العالي مدظله(و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ) عليه
فرهنگي كه بايد متأثر از قرآن و حاكم بر . فرهنگ قرآني است  انقالبي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه - اسالمي
بدين منظور، . اشدريزي نظام جمهوري اسالمي جاري ب گذاري و برنامه ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در كليه سطوح سياست ها، نگرش بينش

فرهنگ قرآني، كه مبين منويات نظام مقدس جمهوري اسالمي در مواجهه با تعاليم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملي و   منشور توسعه
  .المللي است، به تصويب رسيد بين



٢۶ 
 

    
   اقتصادي برنامه پنجم توسعههاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ها و فعاليتهاي كلي، برنامهاصول حاكم بر سياست

اصول «شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي، ماده واحده  24/2/87، براساس مصوبه مورخ 24/2/87مورخ  624شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
  :ذيل تصويب نمود را به شرح» هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي برنامه پنجم توسعه ها و فعاليت هاي كلي، برنامه حاكم بر سياست

هاي داراي  ها و فعاليت برنامه  اهتمام به تحقق مهندسي فرهنگي همه شئون و امور به ويژه با تهيه و اجراي پيوست فرهنگي براي كليه -ماده واحده «
  :پذيرد پيامدهاي فرهنگي با تأييد و تحت اشراف شوراي عالي انقالب فرهنگي در چارچوب مباني ذيل صورت مي

  معيار قرار دادن مباني و موازين ديني برگرفته از قرآن و عترت، :اولمبناي 
  ،)ره(هاي حضرت امام خميني اهتمام مجدانه به تحقق انديشه :مبناي دوم
  توجه به كرامت ذاتي و حريت انسان و تحقق تام عدالت اجتماعي و تعالي اخالقي جامعه، :مبناي سوم

  هاي تمام شئون كشور با نگرش اسالمي و بومي، ها و فعاليت گيري اه علوم انساني در تصميمتوجه جدي به ارتقاء جايگ: مبناي چهارم
  اهتمام به حفظ عظمت، سربلندي، اقتدار، استقالل، آزادي و تعالي ايران اسالمي، :مبناي پنجم
  .ريزي كيفيت و دانايي اهتمام به مديريت و برنامه :مبناي ششم

    
  هاي اقتصادي و عمراني رهنگي براي طرحبيني پيوست فلزوم پيش. 10.5

. را تصويب كرد» هاي اقتصادي و عمراني بيني پيوست فرهنگي براي طرح لزوم پيش« 2/11/86مورخ  618شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
قانون ) 2(هاي مهم و جديد در قالب ماده  متعاقب آن؛ بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ الزام به تهيه پيوست فرهنگي براي طرح

  .برنامه پنجم به تصويب رسيد
    

  ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه نامهاصول حاكم بر آيين. 10.6
منظور تعيين  ها و مؤسسات آموزش عالي و به شوراي عالي انقالب فرهنگي با در نظر داشتن جايگاه و نقش با اهميت اعضاي هيأت علمي دانشگاه

ي ارتقاي اعضاي هيأت  نامه اصول حاكم بر آيين«ها و مؤسسات آموزش عالي؛  ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه  اصول و معيارهاي ناظر بر نحوه
  :را به شرح ذيل تصويب كرد» ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوري علمي دانشگاه

  .هاي علمي، آموزشي، پژوهشي، اجرايي، فرهنگي و تربيتي ارزيابي انجام وظايف هيأت علمي و ارزيابي توان آنها در زمينه  ح نحوهاصال) الف
هاي اعضاي هيأت  بيني امتياز براي مقاالت، توليدات علمي، فرهنگي و نوآوري المللي و پيش هاي علمي معتبر ملي و بين معرفي و انتخاب نمايه) ب

  .علمي
  .هاي علمي، آموزشي، پژوهشي، اجرايي، فرهنگي و تربيتي ضرورت كسب حداقل امتيازهاي الزم در زمينه) ج
  .هاي ارتقاء اعضاي هيأت علمي تر نمودن ساختار رسيدگي به پرونده تخصصي) د
  .بيني حق اعتراض براي اعضاي هيأت علمي نسبت به آراء منفي هيأت مميزه پيش)  ه
  .دهند در مرتبه براي ارتقاء در مورد اعضاي هيأت علمي كه اقدامات ممتازي را انجام ميكاهش مدت توقف ) و
  .هاي معتبر آموزشي و پژوهشي نامه نامه ارتقاء و ساير آيين گيري از نقاط قوت آخرين آيين بهره) ز
    

  ايهاي رايانهبنياد ملي بازي اساسنامه. 10.7
هاي آموزشي  سازي، رشد و تكوين شخصيت فرهنگي و علمي و ايفاي نقش فرهنگ    تأثيرگذاري خود در زمينه اي به لحاظ هاي ويديويي و رايانه بازي

بنا به اهميت . باشند هاي سني مختلف جامعه؛ از جايگاه ويژه و مهمي برخوردار مي و كمك آموزشي و همچنين پر كردن بخشي از اوقات فراغت گروه
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و اهتمام ويژه به امر نخبگان ) اي مناسب هاي رايانه همچون بازي(ريزي براي توليد محصوالت فرهنگي جديد  مزبور، توجه بيش از پيش به برنامه
  .گيري بهتر از اين قشر ممتاز، از ضرورت بااليي برخوردار است منظور بهره جهت شناسايي و ساماندهي آنان به

هاي فرهنگي، هنري و فني صنعت  هاي مرتبط در تمامي زمينه ريزي و حمايت از فعاليت اي براي برنامه هاي رايانه براساس اين ضرورت، بنياد ملي بازي
  .شد اي، زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تأسيس  هاي ويديويي و رايانه بازي
  ها و مراكز آموزش عالي كشورتشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه نامهآيين. 10.8

هاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري  اه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسالمي و ضرورت حفظ شأن و قداست واالي محيطبا توجه به جايگ
هاي انقالب اسالمي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي  وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمان و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره

  .ها و مراكز آموزش عالي كشور تشكيل شد وطلبان عضويت در هيأت علمي، هيأت عالي جذب، اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي دا صالحيت
ي وابسته به شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده و دبيرخانه آن در محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و يا هر مكاني كه دبيرخانه شورا  هيأت

  .شود ايجاد مي نمايد، عالي تعيين مي
    

  ها و مؤسسات آموزش عالي كشورلزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاه. 10.9
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور براي همه  تدريس در كليه دانشگاه: تصويب نمود 5/4/86مورخ  607شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

  .زبان فارسي انجام پذيرددانشجويان اعم از ايراني و غيرايراني بايد به 
    

  دهي ترجمه و نشر معارف اسالمي و علوم انساني در خارج از كشورتشكيل مركز سامان. 10.10
شوراي عالي انقالب فرهنگي  19/4/86مورخ  608تشكيل مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسالمي و علوم انساني در خارج از كشور در جلسه 

  .به تصويب رسيد
اطالعي انديشمندان  اطالعي يا كم حده ـ نظر به تأثير حضور و اهميت طرح نظريات انديشمندان مسلمان در عرصه فكري معاصر بشري و بيماده وا

و بعد از غيرفارسي زبان از گنجينه معارف اسالمي و علوم انساني نگاشته شده به زبان فارسي و عربي، اعم از ميراث و توليدات علمي و فرهنگي قبل 
ها و نشريات الكترونيكي  كاري در امر انتشار، توزيع و معرفي كتاب دهي و جلوگيري از ناهماهنگي و موازي بخشي، سامان منظور انسجام نقالب و بها

ارف مركز ساماندهي ترجمه و نشر مع«هاي زنده مورد نياز  ترجمه شده در حوزه معارف اسالمي و علوم انساني در سطح كشورهاي جهان و به زبان
  .شود زير نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي تشكيل مي» اسالمي و علوم انساني در خارج از كشور

    
  ها و راهبردهاي ارتقاي سالمت زنان سياست. 10.11

  .به تصويب رسيد  شوراي عالي انقالب فرهنگي 8/8/86مورخ  613  اين مصوبه در جلسه
گيري فرهنگ، تربيت، سعادت و حفظ و ارتقاي سالمت خانواده و جامعه  خلقت به ويژه در شكل  در جوهرهسالمت زنان به عنوان جايگاه واالي او 

  .گيرد كننده است كه اين خود تحت تأثير حقوق اساسي آنان در خانواده و اجتماع قرار مي داراي نقش تعيين
فرهنگي همه افراد اعم از زن و مرد، سالمت افراد را يك حق اساسي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با حمايت از حقوق انساني، اجتماعي و 

منشور حقوق زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران نيز بر حق سالمت زنان . دانسته و تأمين نيازهاي سالمت آنها را تكليف اصلي دولت شمرده است
  .نمايد اني مورد نياز و با كيفيت مناسب تأكيد ميدرم - هاي بهداشتي ها و مراقبت مندي و دسترسي به خدمات، حمايت در بهره

هاي الزم و راهبردهاي اساسي براي تضمين سالمت زنان و  اجتماعي زنان سياست -شوراي عالي انقالب فرهنگي براساس پيشنهاد شوراي فرهنگي
  .دهاي مختلف زندگي را تصويب نمو جانبه و مورد نياز در دوره هاي همه دستيابي آنان به مراقبت
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  راهبردهاي زيست فناوري. 10.12
  :را تصويب كرد كه برخي از مواد آن عبارتند از» راهبردهاي زيست فناوري« 6/9/86مورخ  615شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

  هاي ساالنه توسط دولت براي اجراي سند ملي زيست فناوري، بيني بودجه پيش - 
هاي مستقر در مراكز  گذاري در حوزه زيست فناوري با اولويت شركت ذاري براي تسهيل و تشويق سرمايهگ هاي سرمايه حمايت دولت از شركت - 

  فناوري بخش خصوصي و تعاوني، - هاي علمي رشد و پارك
  قانون برنامه چهارم توسعه براي توسعه فناوري زيست توسط دولت،) 1(ماده » د«بخشي از وجوه مرتبط با بند   اولويت تخصيص - 
هاي  هاي مصوب شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در برنامه اولويت  منظور كردن هاي ذيربط براي  ها و سازمان موظف شدن وزارتخانه   -

  هاي اجرايي خود، ها و مؤسسات آموزش عالي، تحقيقاتي و دستگاه آموزشي، پژوهشي و توليدي دانشگاه
  هاي واجد صالحيت، ها و مؤسسات پژوهشي و شركت ردات مواد اوليه تحقيقاتي مورد نياز دانشگاهفراهم آوردن تسهيالت و امكانات ويژه براي وا - 
  المللي، اي و بين هاي الزم براي ورود محصوالت زيست فناوري توليد شده داخل كشور به بازارهاي ملي، منطقه فراهم نمودن استانداردها و تأييديه - 
     .اي ملي ايجاد زيست بانك ذخيرهفراهم آوردن سازوكارهاي الزم براي  - 
    

  ها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو در جمهوري اسالمي ايران سياست. 10.13
شوراي عالي انقالب  12/2/85مورخ  582در جلسه » ها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو در جمهوري اسالمي ايران سياست«ي  مصوبه

  .دفرهنگي به تصويب رسي
هاي فناوري كشور در برنامه چهارم توسعه  هاي نوين و اعالم فناوري نانو به عنوان يكي از اولويت ساله كشور بر فناوري انداز بيست نظر به تأكيد چشم

من تأكيد بر و همچنين تأكيد و توجه خاص مقام معظم رهبري به كسب جايگاه مناسب جهاني در زمينه اين فناوري؛ شوراي عالي انقالب فرهنگي ض
ها و راهبردهايي را براي توسعه و ارتقاء اين فناوري در كشور  ساله توسعه فناوري نانو، سياست 10به عنوان برنامه » سند راهبرد آينده«اجراي دقيق 
  .تصويب نمود

    
  نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي آيين. 10.14

  .يب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيدبه تصو 14/6/85مورخ  589نامه در جلسه  اين آيين
    

  هدف 
  هاي علمي، استانداردسازي معيارها و فرايندهاي شناسايي و معرفي نخبگان و استعدادهاي برتر هر بخش، منطقي كردن و تعريف شاخص

توليد و گسترش علم، هنر، فناوري، شود كه اثرگذاري وي در  اساسنامه بنياد به فرد برجسته و كارآمدي اطالق مي) 4(به استناد ماده » نخبه«.1
سازي و مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و گسترش دانش و نوآوري موجب  فرهنگ

  .سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتالي جامعه انساني كشور گردد
هاي الزم براي شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او  به صورت بالقوه نخبه، بوده ولي هنوز زمينه شود كه به فردي اطالق مي» استعداد برتر«.2

  .فراهم نشده است
  .شوند هاي زير باشند، استعداد برتر يا نخبه شناخته مي افرادي كه داراي يكي از ويژگي

  .برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني. 1
  .هاي سراسري ن از ميان آزمونبرگزيدگا. 2
  .مخترعان و مكتشفان. 3
  .هاي علميه داخل كشور و حوزه) كارشناسي و باالتر(هاي دانشگاهي  دانش آموختگان رتبه اول رشته. 4
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  .هاي مسابقات علوم قرآني برترين. 5
  .هاي برجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شخصيت. 6
  .ع و ارزنده ادبي و هنريآفرينندگان آثار بدي. 7
  .ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه. 8
  .مدرسين و محققين علوم حوزوي. 9
    

  هاتأسيس دانشگاه معارف اسالمي، وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه. 10.15
ع تأسيس دانشگاه معارف اسالمي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موضو 26/2/85مورخ  583شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

  :ها را به شرح ذيل تصويب نمود دانشگاه
ها، دانشگاه معارف اسالمي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  نظر به ضرورت تربيت مدرسان معارف اسالمي دانشگاه«: ماده واحده

  .شود ها تأسيس مي دانشگاه
  منظور تصويب به شوراي گسترش آموزش عالي ارائه ها تهيه و تدوين و به اساسنامه اين دانشگاه توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

  .»شود مي
    

هاي نظريهكرسيهاي علمي، واحدهاي پژوهشي و هاي علمي، قطباعطاي امتياز علمي به مجالت، تأسيس انجمن اعتبار و نحوه. 10.16
  پردازي، نقد ومناظره و آزادانديشي در حوزه علميه قم

ها و مراكز آموزشي و  شوراي اسالمي شدن دانشگاه 24/2/87، براساس مصوبه مورخ 21/3/87مورخ  625ي  شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه
اعتبار و نحوه اعطاي امتياز علمي به مجالت، تأسيس «ماده واحده بنا به پيشنهاد كميسيون مشورتي و كميسيون حوزوي دبيرخانه شوراي عالي، 

را به شرح ذيل » پردازي، نقد ومناظره و آزادانديشي در حوزه علميه قم هاي نظريه هاي علمي، واحدهاي پژوهشي و كرسي هاي علمي، قطب انجمن
  :تصويب نمود
هاي علمي و  هاي علمي، قطب عطاي امتياز علمي به مجالت علمي، تأسيس انجمنقم درخصوص ا   علميه   مصوبات شوراي عالي حوزه –ماده واحده 

، داراي اعتبار رسمي بوده و موجد امتيازات  پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در حوزه هاي نظريه واحدهاي پژوهشي و همچنين امتيازات كرسي
  .باشد هاي علميه مي ها و حوزه قانوني در دانشگاه

    
  » نهاد علمي و آموزشي جامعه المصطفي العالميه « اساسنامه. 10.17

  :را تصويب نمود» نهاد علمي و آموزشي جامعه المصطفي العالميه«، اساسنامه 21/8/87مورخ  635شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
اي از عالمان و  جهاني، با هدف تربيت طراز برجستهپس از سه دهه تجربه فراز و فرودها و تحوالت بزرگ داخلي و خارجي در عرصه مديريت ديني 

پردازان معاصر براي پاسخگويي به نياز تشنگان زالل معارف الهي و ايجاد خيزش جديد در  پرچمداران هدايت قرآني و انديشه تمدن اسالمي و نظريه
ي به جهان معاصر، الزم آمد طرحي نوآفرينانه و ابتكاري در اين هاي اسالمي در مديريت انديشه، منابع بشري و ساختارده افزار و نظريه توسعه سهم نرم

هاي رفيع دين و فرهنگ و تحوالت تمدني در عصر حاضر نيز با نهادها و عقول برافراشته و سازوكارهاي بنيادين و منسجم با  ميان افكنده شود، تا قله
جهاني، راهبردي و تمدني و مديريتي بينشي، معنويت محور، نوانديش و نوآور آن، دست يافتني شود و با توسعه و تعميق اين آرمان بزرگ، ساختاري 

  .رنگ تحقق يابد
ها و  سازمان حوزه«و» تلفيق مركز جهاني علوم اسالمي«مبني بر  28/9/86در تاريخ » مدظله العالي«اين مهم با فرمان حكيمانه مقام معظم رهبري 

اين منظور نهادي جديد، با استفاده از تمام ظرفيت، توانمندي و تجارب دو دستگاه و  قرار گرفت و به در آستانه تحقق » مدارس علميه خارج از كشور
  .به نام جامعه المصطفي العالميه مزين گرديد) ص(برآمده از روح نوآوري و شكوفايي، تأسيس و در آستانه ميالد نبي مكرم اسالم
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  ها و مراكز آموزش عاليانشگاههاي قرآني دتشكيل شوراي هماهنگي فعاليت. 10.18

شوراي عالي انقالب فرهنگي به  6/10/84مورخ  575ها و مراكز آموزش عالي در جلسه  هاي قرآني دانشگاه مصوبه تشكيل شوراي هماهنگي فعاليت
  تصويب رسيد
مرتبط با علوم قرآني و حديث و همچنين  هاي هاي آموزشي، پژوهشي و فعاليت منظور سياستگذاري، هماهنگي و نظارت بر برنامه به: ماده واحده

هاي  شوراي هماهنگي فعاليت«ها و مراكز آموزش عالي كشور؛  المللي قرآن و عترت در دانشگاه ها و مسابقات سراسري، ملي و بين نظارت بر جشنواره
  .شود تشكيل مي» ها و مراكز آموزش عالي قرآني دانشگاه

    
  هاي سوادآموزيسياست. 10.19
  .شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد 21/9/85مورخ  595ي  اي سوادآموزي در جلسهه سياست

سوادي، رهنمودهاي مقام معظم  مبني بر بسيج همگاني براي مبارزه با بي 1358در دي ماه سال ) ره(با الهام از فرمان تاريخي حضرت امام خميني
هاي فرهنگي و آموزشي ملحوظ در قانون و اهداف برنامه  جمهوري اسالمي ايران، سياست  ساله انداز بيست هاي سند ملي چشم گيري رهبري، جهت

ي راهبردي سوادآموزي، شوراي  منظور تحقق باسوادي كامل در كشور از طريق اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به
  :برخي از مواد آن عبارتنداز. مودهاي سوادآموزي را تصويب ن عالي انقالب فرهنگي سياست

هاي اداري صورت دهد و  ها، ضوابط آموزشي، روندها و رويه هاي الزم را در روش وزارت آموزش و پرورش موظف است انعطاف و نوآوري - 
خريد خدمات ي  حسب ضرورت در مناطق روستايي كم جمعيت و عشايري كه تشكيل كالس كمتر از حد نصاب مقرون به صرفه نيست، از شيوه

  .آموزشي از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، بهره گيرد
  :منظور شتاب بخشيدن به روند سوادآموزي در كشور موظف است سازمان نهضت سوادآموزي به - 
  .ريزي كشور تهيه نمايد ي راهبردي سوادآموزي موضوع اين مصوبه را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه برنامه. 1
تر از ميانگين كشوري است و همچنين پنج استاني كه  هايي كه درصد باسوادي پايين دآموزي را با رويكرد تشويقي و با اولويت در استانسوا. 2

  .سوادان عرضه كند سواد در كشور را دارند، به بي بي) قدرمطلق(باالترين فراواني
هاي جذب هر چه بيشتر آنان به اين امر را تهيه و  مات مناسب براي فراهم شدن زمينهسوادان به امر سوادآموزي و الزا راهكارها و ضوابط تشويق بي. 3

  .نمايد  براي تصويب به هيأت وزيران ارائه
ها، محتوا  هاي جاري سوادآموزي اقدام و دوره يادگيري و تثبيت سواد بزرگساالن، نسبت به اصالح روندها و شيوه - منظور رعايت اصول ياددهي به. 4

  .ي راهبردي را تهيه نمايد هاي متنوع خاص برنامه و روش
خدمات سوادآموزي را راهبري كند و    هاي اجرايي و نهادهاي اجتماعي دولتي و غيردولتي، ارائه هاي موجود در دستگاه ظرفيت  گيري از همه با بهره. 5

  .روي آورد تدريجاً از مباشرت و تصدي مستقيم امر سوادآموزي، به مديريت فرايند سوادآموزي
پنجم توسعه،   ساله ي پنج سال و تا پايان برنامه 10- 29ي راهبردي سوادآموزي تا پايان برنامه چهارم توسعه باسوادي كامل گروه سني  با اجراي برنامه. 6

  .سال را محقق سازد 10-49با سوادي كامل گروه سني 
هاي سوادآموزي از طريق  سوادان و اجراي آموزش ناسب براي جذب بيصدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است با فرهنگ سازي م - 

  .تلويزيوني مربوط، همكاري الزم را در اجراي اين برنامه معمول دارد -هاي راديو شبكه
و » ادسو انسداد ورودي بي«ساله اعتبارات الزم را براي  ريزي كشور موظف است براي اجراي اين مصوبه، همه سازمان مديريت و برنامه - 

  .در قوانين بودجه ساليانه اعمال نمايد» ي راهبردي سوادآموزي برنامه«و اجراي» ي آموزش براي همه برنامه«توسعه
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  و فناوران كشور   ي صندوق حمايت از پژوهشگراناساسنامه. 10.20
شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا  28/10/89مورخ  217در جلسه » اصالح اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور«

  .شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است   16/9/89مورخ  677به تفويض جلسه 
هاي علمي، پژوهشي و فناوري آن كشور است، پژوهشگران موجبات  پايدار و پيشرفت هر كشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه  توسعه

سازند، از اين رو شناسايي، برقراري ارتباط و  جانبه را براي كشور فراهم مي پايدار همه  ي علمي و فناوري و در نهايت توسعه سعهترقي، تعالي، تو
هاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوري و  هاي علمي آنان در زمينه منظور استفاده از مشاركت و همكاري حمايت از اين قشر توانمند جامعه به

  مصوبه» 16«اصل سوم قانون اساسي و به استناد بند » 4«براي نيل به اين هدف، در راستاي تحقق بند . اي برخوردار است عه از اولويت ويژهتوس
دهي مناسب براي توليد  منظور رفاه محققان و سامان به» صندوق حمايت از پژوهشگران«، »جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي«
پايدار كشور، تأسيس   سازي بستر اجرايي آنها در جهت سوق دادن منافع تحقيقاتي و فناوري به مردم و در نهايت توسعه م و فناوري و آمادهعل
  :گردد مي
ر ها و خدمات حمايتي مادي و معنوي به پژوهشگران ايراني اعم از حقيقي و حقوقي براي شكوفايي امو كمك  هدف از تأسيس صندوق، ارائه - 

  .باشد مند شدن مردم از نتايج آنها در كشور مي تحقيقاتي در راستاي توليد علم و فناوري و بهره
در  - دانشگاهي و غيردانشگاهي در داخل و خارج از كشور - جانبه از پژوهشگران ايراني هاي مالي و معنوي همه نوع فعاليت صندوق؛ انجام حمايت - 

  .باشد المللي مي ي فناوري و فراهم نمودن كاربرد نتايج تحقيقاتي و توليد علمي در سطوح ملي و بين و توسعهراستاي ارتقاي كمي و كيفي توليد علم 
    

  تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني. 10.21
شوراي «اي عالي؛ تشكيل، بنا به پيشنهاد كميسيون تحول علوم انساني دبيرخانه شور21/7/88  مورخ 650شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه

  :را تصويب نمود» تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني
ها و مراكز  ريزي، مديريت و هدايت تحول علوم انساني در دانشگاه منظور طراحي، سازماندهي، برنامه با هدف ايجاد تحول پايدار در علوم انساني و به   

خلي شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، تحت نظارت نامه دا آيين) 18(آموزشي و پژوهشي، به استناد ماده 
  .شود شوراي عالي انقالب فرهنگي تأسيس مي

    
  : اهداف

  شناسي اسالمي، ارتقاء علوم انساني برمباني نظري جمهوري اسالمي و انسان. 1
  ها و راهبردها و كارآمدسازي آن در شئون كشور، انطباق با سياستاصالح و ارتقاي آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت . 2
  .علوم انساني  افزا شدن نهادهاي مسئول و فعال در حوزه هماهنگ و هم. 3
    

  روز بسيج اساتيد . 10.22
انقالب فرهنگي به شوراي عالي  15/4/89مورخه  666نامگذاري روز شهادت شهيد دكتر مصطفي چمران به عنوان روز بسيج اساتيد در جلسه 

  .تصويب رسيد
    

  اي سراهاي رايانهدهي تأسيس و نظارت بر بازيسامان. 10.23
شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي به  14/10/89شوراي عالي انقالب فرهنگي و براساس مصوبه  26/11/89مورخ  682اين مصوبه در جلسه 

  :تصويب رسيده است، بر اساس اين مصوبه
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اي و  افزارهاي رسانه هاي نرم افزارهاي مورد لزوم، امكان كاربري بسته افزار و نصب نرم كارگيري سخت مكاني عمومي است كه با به  سرابازي    -
  .آورد سرگرمي را براي كاربران فراهم مي

اي و با هماهنگي و همكاري نيروي انتظامي  هاي رايانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است با استفاده از ظرفيت كارشناسي بنياد ملي بازي   -
  .كند  سرا را تهيه و براي تصويب به شوراي هنر ارائه و اتحاديه صنفي، ضوابط الزم براي تأسيس بازي

دور سرا منوط به ص سرا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده و فعاليت هرگونه بازي احراز شرايط الزم براي صدور مجوز تأسيس بازي   -
  .باشد مجوز از وزارت مذكور مي

    
  ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطيسياست. 10.24

هاي اسالمي، ملي و انقالبي و همچنين رونق اقتصادي و حمايت از  رساني، حفظ و تقويت ارزش سازي جريان اطالع منظور ساماندهي و بهينه به
ها و ضوابط  مصرف صحيح از طريق تبليغات محيطي، شوراي عالي انقالب فرهنگي سياستجويي و رعايت الگوي  توليدات داخلي و تشويق به صرفه

ها، تابلو  ها و ناوگان حمل و نقل شهري مانند اتوبوس و مترو، فرودگاه ها، ايستگاه پل شامل تابلوهاي تبليغاتي، بنرها، عرشه (حاكم بر تبليغات محيطي 
  .و نيز سازماندهي اجرايي آن را تصويب نمود) ها و اماكن تجاري و مانند آن سردر مغازه

    
  ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوريي جامع مديريت دانشگاهنامهآيين. 10.25
شوراي عالي انقالب  10/12/89مورخ  684در جلسه » ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري آيين نامه جامع مديريت دانشگاه«ي  مصوبه

  .وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است 11/11/89بنا به پيشنهاد مورخ فرهنگي و 
هاي ناشي از اجراي قانون اهداف، وظايف و  هاي امنا و استفاده از ظرفيت به منظور انسجام ساختار آيين نامه مديريت مطابق با مصوبات هيأت

، درمان و آموزش پزشكي، مصوبات متعدد شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت
گسترش آموزش عالي هر يك از وزارتين، با هدف بالندگي، پيوستگي مديريتي، تعامل سازنده اركان مختلف دانشگاهي با يكديگر و پاسخگويي 

مورد بازنگري و تدوين قرار » مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري ها و آيين نامه جامع مديريت دانشگاه«مناسب در برابر مراجع ذيصالح، 
  .گرفت

ها و مؤسسات  هاي امناي دانشگاه باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيأت ترين ركن مؤسسه مي بر اساس اين آيين نامه، هيأت امنا؛ عالي
  .ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تعيين شده است الي و معامالتي دانشگاهآموزش عالي و پژوهشي و همچنين قانون نحوه انجام امور م

رئيس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزير هر يك از وزارتين به شوراي عالي انقالب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد كه در صورت تأييد شورا، 
اساس مفاد اساسنامه دانشگاه  نحوه انتصاب رئيس دانشگاه آزاد اسالمي بر. توي با حكم وزير به مدت چهارسال به انجام وظايف خود خواهد پرداخ

  .گردد مذكور، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي
هاي آموزشي،  ها، مديران گروه ها و شرح وظايف معاونان مؤسسه، رؤساي دانشكده، پژوهشكده و آموزشكده نامه تعداد، جايگاه، ويژگي در اين آيين

  .هاي آموزشي به روشني بيان شده است يران ستادي مؤسسه و نيز اعضا و اختيارات شوراهاي تخصصي و گروهمد
    

  هاي آموزشي و پژوهشيها و مؤسسهي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهنامهآيين. 10.26
  :ده عبارتند ازشوراي عالي به تصويب رسي   14/10/89مورخ  679اهداف اين آيين نامه كه در جلسه 

  ها و مؤسسات آموزش عالي، حفظ، تقويت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمي و توان علمي دانشگاه - 
  تأمين نيازهاي علمي و فناوري كشور در جهت حفظ و ارتقاء دستاوردهاي انقالب اسالمي، - 
  تربيت و آموزش نيروي انساني مورد نياز كشور، - 
  .م ارزشيابي اعضاي هيأت علمياصالح و تغيير بنيادين در نظا - 
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و در تدوين اين آيين نامه نه تنها غناي محتوايي محصول كار مورد نظر بوده بلكه از حيث شكلي نيز سعي بر آن بوده است تا در قالبي نوين 
يأت علمي پيش از ارزشيابي بندي گردد تا آنجا كه اعضاي ه هاي قابل احصاء عضو هيأت علمي به طور شايسته دسته الوصول، تمامي فعاليت سهل

در اين آيين نامه، نظام ارتقاء مرتبه اعضاي . هاي خويش باشند ربط، خود نيز به سادگي قادر به خودارزيابي فعاليت هاي ذي بروني از سوي كميسيون
اجرايي بر اساس مواد و  –فناوري و علمي  –اجتماعي، آموزشي  –تربيتي  - در قالب چهار فعاليت فرهنگي) آموزشي و پژوهشي(هيأت علمي 

  .بندهاي مندرج در جداول مربوطه تبيين و تنظيم گرديده است
    

  سند تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران در افق چشم انداز. 10.27
گر  ترسيم 1404هاي بلند نظام اسالمي بايد معطوف به چشم اندازي باشد كه در افق روشن  تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمان

تعاملي بخش جهان اسالم همراه با  انقالبي، الهام –ايراني توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويتي اسالمي 
  .المللي است سازنده و موثر در عرصه روابط بين

ايراني و  –تأكيدات حكيمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمي مبني بر ضرورت تحول بنيادي در آموزش و پرورش با تكيه بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي 
هاي نظام آموزشي  و تقليدي محض، چراغ راه برون رفت از چالش ايراني براي تحول و پرهيز از الگوهاي وارداتي، كهنه –تدوين الگويي اسالمي 

  .باشد كشور مي
و اهل بيت عليهم السالم، قانون اساسي ) ص(هاي قرآن و سنت پيامبر اكرم  هايي ارزشي با الهام از آموزه هاي اين سند شامل گزاره بيانيه ارزش

هاي اين سند  ديگر بخش. باشد عظم رهبري و سند چشم انداز بيست ساله ميو مقام م) ره(جمهوري اسالمي ايران، رهنمودهاي حضرت امام 
  .هاي عملياتي و راهكارها هاي كالن، راهبردهاي كالن، هدف انداز، هدف بيانيه مأموريت، چشم: عبارتست از

    
  فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسالمي ايران. 10.28

ستي تعليم و تربيت، چرايي و چگونگي تعليم و تربيت، انواع تعليم و تربيت، اصول و الويت تعليم و در بخش اول اين متن، مباني اساسي تربيت، چي
 تربيت و در بخش دوم فلسفه تعليم و تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران به لحاظ نظري و بر اساس مباني فكري و اعتقادي اسالمي

  .تبيين و تدوين شده است
    

  ع توسعه فرهنگ اقامه نمازطرح جام. 10.29
افزاري و  هاي نرم ها و استقرار نظام ها، نگرش منظور توسعه و تعميق باورها، ارزش به 4/5/84مورخ  566شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

گ اقامه نماز را با اهداف ذيل هاي مديريت عالي و بهبود و اصالح امر اقامه نماز در كشور؛ طرح جامع توسعه فرهن افزاري پشتيباني و نظام سخت
  .تصويب نمود

  توسعه و ترويج فرهنگ و ارزش نماز و اصالح نگرش جامعه نسبت به نماز   -
  پشتيباني مادي و معنوي از توسعه و ترويج فرهنگ نماز   -
  اهتمام مديريت نظام به ترويج و توسعه فرهنگ نماز   -
  .تمهيد شرايط تبليغ، تعليم و تربيت، تعميق معرفت، تصحيح و تعالي براي فراهم آوردن مقتضيات اقامه نماز در سطح عموم جامعه   -

گيري در باب توسعه و ترويج فرهنگ نماز با تركيب نمايندگان رئيس  ترين مرجع تصميم عنوان عالي براي تحقق اهداف فوق، شوراي اقامه نماز به
رئيس اين شورا به پيشنهاد اعضاي شوراي اقامه . شود هاي فرهنگي تشكيل مي ها، حوزه علميه قم و شخصيت سازمان ها، ي از وزارتخانهجمهور، برخ

  .شود نماز و با تصويب مقام معظم رهبري توسط رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي منصوب مي
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  )ISC(ان اسالمها و ضوابط تأسيس پايگاه استنادي علوم جهسياست. 10.30
، با اهداف ذيل تأسيس ISCبه تصويب رسيد؛ پايگاه استنادي  10/2/87شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  623براساس مفاد اين مصوبه كه در جلسه 

  :گرديد
  دانشمندان جهان اسالم،  بنيانگذاري پايگاهي استنادي مستقل و ويژه - 
  هاي اسالمي، انساني با معيارها و ارزشايجاد فرصت و تقويت روح نوآوري در علوم  - 
  سنجي در كشورهاي اسالمي، سازي بستر مناسب براي گسترش علم و توسعه علم فراهم - 
  ايجاد زمينه مناسب براي تعامالت بهينه ميان دانشمندان مسلمان و مراكز اسالمي، - 
  .اسالمي در جهت حل معضالت اجتماعي جهان اسالمهاي  هاي علوم انساني براساس مباني و ارزش دهي به پژوهش تشويق و جهت - 
    

  تشكيل بنياد ملي نخبگان. 10.31
كشور و لزوم   هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه منظور استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت به 10/3/84مورخ  562اين بنياد براساس مصوبه جلسه 

ريزي و  برنامه: براساس مفاد اين مصوبه، اهداف بنياد عبارتند از. شود افزاري تشكيل مي محركت انقالبي در مسير رفع موانع توليد دانش و جنبش نر
 سياستگذاري براي شناسايي، هدايت، حمايت مادي و معنوي نخبگان، جذب، حفظ و بكارگيري و پشتيباني از آنان در راستاي ارتقاء توليد علم،

  .فناوري و توسعه علمي و متوازن كشور
  :نياد عبارتند ازوظايف اين ب

  .ريزي سياستگذاري و برنامه - 
  .هاي مربوط به آنان ها و نهادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعاليت ايجاد هماهنگي ميان سازمان - 
  .كشورهاي جديد به  كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم براي دسترسي محققان و نخبگان به تحقيقات جهاني و انتقال فناوري - 
  .كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم براي حضور نخبگان در همايش علمي داخلي و خارجي - 
  .نخبگان ايراني در داخل و خارج از كشور  جهاني ويژه  تشكيل شبكه - 
    

  هاگزيني در آزمون سراسري دانشگاهبومي. 10.32
گزيني در  بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضوابط مربوط به گسترش بومي 1/5/87مورخ  628شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نمود آزمون سراسري دانشگاه
درصد 65 هاي آموزش عالي و با هماهنگي وزارتين علوم و بهداشت حداقل سازمان سنجش آموزش كشور موظف است براساس گسترش رشته - 

  .ها و مؤسسات آموزش عالي را به صورت بومي استاني انجام دهد هاي روزانه دانشگاه حجم پذيرش دانشجو در دوره
صورت استاني انجام  ها را به درصد حجم پذيرش دانشجو در كليه رشته 70دانشگاه آزاد اسالمي موظف است با هماهنگي وزارتين مزبور حداقل  - 

  .دهد
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