
1 دانشکده   شیمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 نشریه نشاء علم، سال  یازدهم، شماره دوم، خرداد ماه  1400
124 

 علم و پژوهش 

بر تأکیدبا  یآموزش عال شیماآطرح  ی بررس
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،*1احمد شعبانی 

 چکیده 
.  ست ین  یامر مستثن  نی از ا  زین  و فناوري  دانشعلم و    پیشرفت در حوزهممکن نبوده و    يزیربدون برنامه   ياحوزه   چیهپیشرفت  

یی اجرا   يهااست یراهکارها، راهبردها، س  نی یمطلوب و تب  تی وضع  فیموجود، توص   تیوضع  میترس  ،يزیرهر نوع برنامه   ازینش یپ

وضعیت موجود   یآموزش عال  شیطرح آما.  ت مطلوب استی موجود به وضع تیاز وضع دنیرس  یاتیعمل -ییاجرا يهاو برنامه 

ها، توزیع دانشجویی  زیرنظام از    یشناخت کافو  کشد  یم   ریمختلف به تصو   يهااز جنبه ،  1394در سال    ،کشور را  یآموزش عال

در حوزه آموزش عالی  ها  ترین گزارش یکی از جامع گزارش  این  دهد.  ی م  هئارا در سطح استانی و ملی    هیأت علمیو اعضاي  

ها و اطالعات و داده   رسانیروزبه اصالح  مستلزم    اما  ،که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است  استکشور  

ی خوب يمبنا تواندمی سند این    .باشدمی  طرحاهداف کیفی و  ویژهبه  هاي کمی وشاخص  پیشرفت درمیزان رصد  راز همه مهمت

- آن  يو اجرا   بیتا تصو  نیتدو  یخیتار  ریاما س  ،باشد  ی آموزش عالمختلف    هايحوزه در    يگذاراست یس  و  يزیربرنامه   يبرا 

معضالت  باشد.به اسنادي از این دست می  آموزش عالی کشوردست اندرکاران    باور  و  عدم اعتقاد  انگریب  -دولت  چهار  عمر  انیپا

طرح آمایش  در این مقاله    باشد.می  طرحاین  ناموفق  اجراي    از جمله عوامل مهم در و محدودیت منابع مالی  نظارتی،  مدیریتی

تحلیل قرار گرفته و در پایان با ترسیم جایگاه علوم پایه، پیشنهاداتی در جهت تقویت و وو تجزیه  رد بررسیوم   آموزش عالی
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 مقدمه 

طرح آمایش آموزش عالی بر مبناي سند نقشه جامع علمی کشور  
آ  ت یوضعکشیدن    ری تصوبه  هدف    با و  گسترش   ندهی موجود 

منطقه و  استان و  هر    ینسب  هايتی مز  ییشناسا  ،یآموزش عال
مطمئن و    ییراهنمانقشه راه و  استفاده بهتر از امکانات موجود،  

سرماجذ براي    یعامل خارج  یداخلي  هاگذاري ه ی ب  از    یو 
آموزش عالکی  نظام  از    یسو و توسعه هدفمند  آن  با  متناسب 

د است.  گری سوي  شده  برنامه   تعریف   ی شی ماآ  زيی راهداف 
اساس  یقیتلف موضوع  دو  الفاز  دق- ی  شناخت  و  از    قیتوجه 

  ت یاز وضع  داری روشن و پا  ري ی ارائه تصو-ب   و   ،موجود  تیوضع
آ در  سند،در  .  باشدمی   ندهی مطلوب  این  اول  از    فصل  برخی 

  ، 1404هاي کیفی و کمی نقشه جامع علمی کشور در افق  شاخص
گذاري شده  آموزش عالی بر اساس آنها هدف   که طرح آمایش

  4.6ی حدود  آموزش عال  ییدانشجو  تیجمعکل  به شرح:    است
سال کشور    18- 24  تیجمعجمعیت دانشجویی از    میلیون نفر،

  ت ی جمع،  درصد  30  یلیتکم  التی تحص  تیجمع،  درصد  60
التحص  انهیسال  تعداددرصد،    3.5  يدکتر میلیون   النیفارغ  یک 

یک صد و پنجاه   هیأت علمیتعداد اعضاء  دویست هزار نفر،  
هاي هزینه   مسه   در ضمن شده است.   هئو ارا  بینیپیشهزار نفر  

چهار درصد و    1404در افق    ص داخلیل ناخا  یدلتحقیقات از تو
پنجماساس  بر   سال    تا  توسعه   برنامه  درصد  1394پایان   سه 

  ی شی آما  یبا نگاه  ،طرح  نی فصل دوم ا  در  . شده است  بینیپیش
وضع از  الهام  با  استان  تیو  به  اقتصادي  کشور،  مختلف  هاي 

در    یگسترش آموزش عال  ی ها و راهنماي عملاستیراهبردها، س
 ريیگم یو انتقال قدرت تصم  ییتمرکززدا  -الف   :به شرح  ندهی آ

عالدانشگاه آموزش  مؤسسات  و  شکل   یها  قالب   ريیگدر 
عال  در ايمنطقه   تی ری مد   ارات یاخت  شی افزا  -ب  ،ی آموزش 

عالدانشگاه آموزش  مؤسسات  و  تول  یها  و  برنامه  دیدر  ها 
و توجه به    کشور  مناطق مختلف  ازیمورد ن  یمحتواهاي آموزش

منطقه ت ی مز برنامه هاي  در  آموزشزيی راي  تنظ  یهاي    م یو 
  ی سامانده  -ج  ،هادانشجو و انواع گسترش  رشی هاي پذتیظرف

متوازن عال و  آموزش  گسترش  توزبه  یسازي  عادالنه   عی منظور 
ا جلوگفرصت  جادی منابع،  و  برابر  هاي  ت یفعال  از  ريیهاي 
ک  -د و    ،تکراري شرط    تیفیارتقاء  مثابه  به  شدن  استاندارد  و 

عال  تی هو  یاساس فارغ    ريی پذاشتغال   ،یآموزش  توانمندي  و 

 یابی نظم  -و  هو باالخر ،شغل جادی در کسب شغل و ا النیالتحص
عال آموزش  حجم  کشور   یمجدد  اقتصادي  رشد  با  توازن    ، در 

   . )3- 1(  شده است تأکید
  ی راهبردها، اقدامات  و  هااستیس  نی شدن ا  ییبراي تحقق و اجرا

به طور   شنهادیپ است.    ي هااستیدر جهت اجراي س  کهي شده 
ا  شنهاديیپ اجرائ  جادی و  قانون  ی بسترهاي  مصوبات  به   یالزم، 

وزارت    ،یواحدهاي آموزش عال  یبه منظور سامانده  -1  :شرح
  انحالل   ا ی ادغام و    ع،یو فناوري نسبت به تجم  قاتیعلوم، تحق

عال آموزش  از   یمؤسسات  کمتر  به  ن  2000داراي  دانشجو  فر 
ن پاسخگوي  که  بوده ومنطقه   ازهايینحوي    ت یفعال  اسیمق  اي 

به کاهش هز کهانهی آنها  ارتقاي  و  منجر    یفیي سربار  خدمات 
نما اقدام  تمرکززدابه    -2.  دی شود،  ساختار    ییمنظور  بهبود  و 

تصم  تی ری مد عال  ريیگم یو  آموزش  نظام  علوم،    ،یدر  وزارت 
مراکز    اراتیاخت  تی و تقو  ض ی فناوري نسبت به تفو  و  قاتیتحق

به   -3 .اقدام الزم به عمل آورد ايمنطقه   تی ری در قالب طرح مد
  یی و پاسخگو ی گرا کردن مؤسسات آموزش عالت ی منظور مأمور

ن ملايمنطقه   ،یاستان  ، یمحل  ازهايیبه  وزارت    ی فرامل  ای   و ی  ، 
ها و مؤسسات  بندي دانشگاه و فناوري طرح رتبه   قاتیعلوم، تحق

عال  به  یآموزش  توجه  با  در    کردی رو  را  کشور  توسعه  برنامه 
  .اجرا گذاردو به   نی هاي برتر کشور، تدواز دانشگاه  ژهی و  تی حما

جذب دانشجو در    کسانی روند    جادی و ا  یمنظور هماهنگبه    -4
عال  یتمام آموزش  علوم،  یمراکز  وزارت  و    قاتیتحق  کشور 

طرح   پذکپارچهی فناوري،  نظام  آموزش    رشی سازي  و سنجش 
  - 5  .دی و اجرا نما  یبررسی  ي آموزشهارنظام ی ز  ه یرا در کل  یعال
هزبه   کاهش  عالهانهی منظور  آموزش  بخش  در  دولت    ، یي 

تحق علوم،  ا  قاتیوزارت  به  نسبت  فناوري    ت ی تقو  و  جادی و 
به ورود به عرصه    یردولتی بخش غ  بیسازوکار الزم براي ترغ

کشور اقدام الزم    یپژوهش  و   یمراکز آموزش  یفیو ک  یتوسعه کم
و   یي مهارتهابه آموزش   ژهی منظور توجه وبه   -6 .به عمل آورد

  قات یوزارت علوم، تحق  از،یمورد ن  رساختهايی ز  تأمین و    زیتجه
تجم  فناوري  و خصوص  فن  عیدر  علمحرفه   یمراکز  و    ی اي 

منظور ارتقاي  به    -7  هد مطالعه و اقدام الزم را انجام دکاربردي  
جامعه و تطابق    ازهايیبا ن  ل یو تناسب تحص  ريی پذسطح اشتغال 

و دروس  عالهادوره   محتواي  آموزش  ن  یي    ،یشغل  ازهايیبا 
ي مجري طرح  هاو فناوري از دانشگاه   قات یوزارت علوم، تحق

به عمل    ژهی و  تی اشتغال دانش آموختگان حما  تیوضع  ريیگیپ
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از    تی امر با حما  نی، مسئولشده استانتها درخواست    در  .آورد
و متوازن آموزش    نهیتحقق توسعه به  ر یفوق مس  موارد  بی تصو

 . ) 1،2( را هموار سازند  کشوری عال

و  اجراي    درپیشرفت     سال   تا   طرح   مصوباتاهداف 
1400 

این سند در دولت نهم و در یک  آغاز    1387سالاز  و    تدوین 
تصویب  به    1394دهم و در سال  در دولت یازطوالنی    دوره بسیار

و   بی تا تصو  نی تدو  یخی تار  ریس  شوراي انقالب فرهنگی رسید.
به آن و کال نشانگر  باور و  عدم    انگریب  این سند  ي اجرا اعتقاد 

به  کشور می   یدر آموزش عال  معضل مدیریتی و نظارتی باشد. 
دانشگاهی   فهیم  برنامه   مسجلجامعه  از  بسیاري  ، هاشده است 

و مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده با تغییر  هانامهمقررات، آیین 
دست از دولتی به دولت دیگر  دستخوش تغییر و بعضاً هادولت 

می هب فوق  شود.دست  عدم    معظالت  الزم    تأمینو  مالی  منابع 
دولت  شاخص  ،هاتوسط  اجراي  در  کیفی  هابویژه  دیگر  از  ي 

 باشد.  می اسناد باال دستی ناموفقي در اجرا عوامل 
کمی  هاشاخص  بررسینتایج   در  ي  آمار  آخرین  اساس  بر 

به  ،  1398- 1399سال تحصیلی    دسترس، تصویب    زماننسبت 
سال  طرح   کل    ،دهدمی  نشان  1393- 1394در  جمعیت  تعداد 

نفرم  4.8  از  دانشجویی نفر  3.2به    یلیون    درصد   6.7(  میلیون 
دانشجویی  کاهش از  )، جمعیت    درصد   13.7به    22.8کاردانی 
از    درصد)،  6(   کاهش   3.8(درصد    62.5به    58.7کارشناسی 
  1.1(    رصدد  16.1  به   15کارشناسی ارشد از    ،)افزایشدرصد  

درصد    1.5(  درصد    3به    1.5از    ايحرفه دکتري    درصد افزایش)،
از  افزایش)   تخصص  دکتري  درصد    2.6(   درصد  4.6به    2و 
یافته  افزایش) عبارتی    .]1[  است  تغییر  دانشجوی به   انتعداد 

میلیون نفر، کارشناسی   0.44به  میلیون نفر    1.1حدود    کاردانی از
هزار    721کارشناسی ارشد از  میلیون نفر،    2به  میلیون نفر    2.8از  

  72 از ايحرفهدکتري  وکاهش یافته است هزار نفر  513نفر به 
هزار   147هزار به  94 از از یو دکتري تخصص  هزار 95هزار به 

دهد عمده کاهش در  می  یافته است. این نتایچ نشان  افزایشنفر  
، و باشدمی  شناسی ارشدکارشناسی و کاردر    کاردانی و سپس

  . است تخصصی  ویژه در دکتري  ه اي بر دکتري حرفه د  هاافزایش
 بینیپیشالزم به ذکر است بر اساس قانون برنامه ششم توسعه  

میلیون نفر،   4.3تعداد کل دانشجویان  1399در سال  ،شده است

درصد    30درصد و تحصیالت تکمیلی    22دانشجویان کاردانی  
باشد دانشجویی  کل جمعیت  برنامه  در  که    از  از  مورد  هر سه 

 .باشدمی  عقب
و سهم    هیأت علمیتعداد اعضاء  کیفی از قبیل    يهادر شاخص
تحق تول  قیبودجه  از  پژوهش  داخل  د یو  زمان  ،  یناخالص  در 

  هیأت علمی ، تعداد اعضاي  1394تصویب طرح آمایش در سال  
  150به    1404شده در افق  بینیپیش هزار نفر بوده که  76حدود  

تعداد اعضاي    1398-1399بر اساس آمار    . هزار نفر افزایش یابد
حدود   که  افزایش یافته استهزار نفر    87حدود  به    هیأت علمی

با    75 آنها  باالتردرصد  و  استادیار  به    باشند.می   رتبه  توجه  با 
  63به    1نسبت استاد به دانشجو از    ،معیت دانشجوییکاهش ج

است.  37  به  1به   یافته  تولسهم    بهبود  از  ناخالص    دیپژوهش 
پایان سال  داخل تا  یعنی  پنجم توسعه  برنامه  مقرر    ،1394ی در 
متر از یک  ک   1399  اما در سال  )،3(   درصد افزایش یابد   3به  بوده  
   .]2[ شده است تأمینبرنامه شده در  بینیپیش سهمسوم 

، کاهش کل جمعیت دانشجویی  کنندهنکته بسیار مهم و نگران  
بر اساس آخرین    ).1،4)(2و    1شکل  (  باشدمی   ي اخیرهادر سال

در    میلیون نفر  4.8آمار و اطالعات، جمعیت دانشجویی کشور از  
از    1393- 1394سال   کمتر  نفر  3.2به    - 1399درسال    میلیون 
است   کاهش  1398 ایافته  اصلیگرچه  .  عامل  - الف  یعنی  دو 

درصدي    40بیکاري    -ب  و  ،جمعیت در کشوررشد  نرخ  اهش  ک
دانشگاهی آموختگان  کاهش    )،5(دانش  این  در  مهمی  نقش 

باشدمی داشته  سیاستتواند  قبیل  از  دیگري  عوامل  اما  ي  ها، 
دانشجو   پذیرش  در  عالی  آموزش    دلیل ه بشاید  انقباضی 

ظرفیت  از  بخشی  دادن  سوق  و  مالی  منابع    ي هامحدودیت 
باید  را  ي دولتی به سمت پذیرش دانشجویان پردیسی  هادانشگاه

افزود. آن  به   به  دوم  الزم  تصمیم  است  پذیرش  ذکر  یعنی 
خودگردان   اصطالح  به  یا  پردیسی  افت  به  شدت  به دانشجوي 

برخوردار،  شاخصي  هادانشگاه در  آموزشی  کیفی   دلیل  ه ب   و 
در برخی از ادغام دانشجویان پردیسی با دانشجویان غیرپردیسی  

  ی اقدامات عمل  نیاول  جی نتادر ضمن    .لطمه زده است  ،هادانشگاه
ها دانشگاه  عیو تجم  یالزم، سامانده  یمواد قانون  بی پس از تصو

گزارش  هبود اقدامات  یکه  اواخر سال   از  در    1399انجام شده 
 و در عوض اقدام اعالم   نی توقف ا  1400در بهار    شد. اماارائه  

ها تغییر نام به تجمیع رشته   و یا   به الحاق  هادانشگاه   عیتجمبرنامه  
. ]3-6کرد [ پیدا
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 طرح   و اجرایی  مصوب قانونیو    موادنقد و بررسی  
مصوبه یک  بند  س  در    تأکید طرح    شنهاديیپ  يهااستیاجراي 

منظور سامانده«  شودمی عال  ی به  آموزش  وزارت    ، یواحدهاي 
  انحالل   ا ی ادغام و    ع،یو فناوري نسبت به تجم  قاتیعلوم، تحق

عال آموزش  از    یمؤسسات  کمتر  دانشجو  ن  2000داراي  فر 
  ت یفعال  اسیمق  بوده و  ايمنطقه   ازهايیکه پاسخگوي ننحويبه

 خدمات منجر  یفیي سربار و ارتقاي کهانهی آنها به کاهش هز

 ي دانش و فناور  ییهمگرادر قرن حاضر،    ». )2(  دی اقدام نما  ،شود
بهره  جهت  جامعه،  در  ساختن  منتفع  و  ضرورتی مندي 

  یی همگرا شود.می محسوب  براي پیشرفت جوامع  ناپذیراجتناب
نقش مثابه  صنعت  به  انقالب  پیشرفت  یموتور  توسعه   در  و 

  ی و فناوري علم  شرفت یپو    است  يضرور   آتی جامعه   بنیاندانش

ي  ها، علم و فناوري در حوزه دانشو یکپارچگی  مبتنی بر اتحاد
طبیعت نیز  حیات و  اساس و مبناي    آید.می مختلف علوم بدست  

. به عنوان مثال دو فرایند و پدیده بسیار  مبتنی بر همگرایی است
و تنفس سلولی در چرخه   یعنی فتوسنتزدر طبیعت  مهم حیات  

  اما  ،شودمی  تبدیل به فرایند کیمیایی و حیات  اتحاد و همگرایی
حیات را    میرایی  هر یک و بالطبع  میرایی  ، دو  آنفعالیت واگرایی  

داشت.  هب خواهد  علمی،  دنبال  پیشرف  و  دانش  پیشرفت 
  -   ییهمگرا«خالق   ندی فرآو کشفیات بزرگ طی یک   هاآفرینش

کامال    »ییواگرا واگرایی  و  تنوع  عین  در    انجام   ستهمگراکه 
به می همگرایی  طوري شود.  و  تجمیع  از  ی دانش  يهانه یزمکه 

به نوبه خود با    شود کهمی  ي سنتز و ایجاددی جد  سیستم  مختلف
با تلفیق  به  عناصردیگر  و    هابرنامه  ترکیب و  نواوري و   منجر 

 یدر فاصله زمان ياو حرفه یتخصص يارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس ،یکاردان یلیمقاطع تحص ییدانشجو تی: روند رشد کل جمع1شکل 
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(واگرایی) جدید  توان  می   دانش  به  شاید  از شود.  یکی  گفت 
ارتقاي کیفی   یدانشگاهي  هادر همگرایی فعالیت   اهداف اصلی

در  هافعالیت فناوري  و  پژوهشی  آموزشی،  افزایی هم ي 
نیروي انسانی و امکانات و تجهیزاتی آزمایشگاهی  ي  هاتوانمندي 

و    حل  دربالطبع    و پیچیده  هامعضل مسائل  و  بزرگ    متنابه ي 
 یی موفق در همگراي  هاتجربه نمونه از    کی   جامعه امروزي باشد.

سیستم مدیریتی در   یی،تا انشقاق و واگرا  هادانشگاه  تیدر فعال
آمریکا در  کالیفرنیا  استان  یا  کهمی  ایالت  ایالت  این  ده    باشد. 

دارايدانشگاه   داده  را در خود جاي    ا ی و    سیرئ  کی   کالیفرنیا 
و  وزیر،    کی   همانندواحد    ییاجرا  ری مد   شهردار   ای استاندار 
قال داراي یک رئیس تهر یک از این ده دانشگاه مسالبته    باشد.می

 ي هااستیاز س  یکی عنوان مثال  به   .دارند در باالترین تراز علمی  
  درصد صد    يبه استفاده از انرژ  یابی دست  ایفرنیکال  التی کالن ا

تا س این هدف  . دست ]7[  است  يالدیم  2045  الپاك  به  یابی 
به این ده دانشگاه  توسط دولت  منابع مالی الزم    تأمینبزرگ با  

عمدت که  بزرگ  مسائل  دست  این  از  است.  شده    اً واگذار 
اند در ایران کم نیست و ضرورت  فرا استانی  فرادانشگاهی و بعضاً
همگرا،  مدیریت  سازماندهی و  با    هادانشگاه همگرایی در فعالیت  

دو  خود را داشته باشند،    قالل کاملدانشگاه استهر    کهطوري به
تجمیع می  نظربه اما    شود.می   احساسچندان   اهداف  رسد 
آمایش  هادانشگاه طرح  عالی    در    اجرا که    ايشیوه با  آموزش 

یشتر  و ببوده    هابا موضوع همگرایی در فعالیت متفاوت    شودمی
هزینه  تأکید   به کاهش  نشان   .باشدمی   بر  شواهد  حال  هر    به 

و    دالیل مسائل فرهنگی و سیاسیه  ب  هاادغام دانشگاه   دهد،می
  ،هبودپذیر نامکان   شاید هم عدم موفقیت در اغناي جامعه هدف

از طرف وزارت    ،اجراي این بند  که در کمتر از سه ماه ازطوري به
دالیل ه  ب  ،از اجرا نیزقبل  این توقف    شود.می   اعالم توقف  علوم

برداشت   که  هادیدگاهدر  چندگانگی   از  در  هاناشی  متفاوت  ي 
  کاران آموزش عالی رانداهداف طرح براي دستتبیین و تفسیر  

کاران  اندربود. چرا که برخی از دست   بینیپیشقابل    شاید  است
هیأت  پنج عضو  یی با  هااز کشف دانشگاه  ،با اجراي این قانون

  2700د ابرخی نیز مشکل را در تعدو    ،]8[  پرده برداشتند  علمی
بدون دست    ،اينسخه   بعضاً  کهطوري کردند. به می  تلقی  دانشگاه

 
هزار میلیارد دالر    75حدود    یدانشگاه علوم پزشک  20  يانه یاعتبارات هزهزار میلیارد دالر و    110حدود  علومدانشگاه وابسته به وزارت    20يا  نهیاعتبارات هز  1

 باشد.می

  ، ي دربسته هاو در اطاقنه عملیات و اقدام میدانی زدن به هر گو
دانشگاه  تعداد  کاهش  درشد  ارائه   هابراي  شیوه    .    تعداد این 

  دانشگاه کاهش   100به کمتر از    آساییبه طور معجزه   هادانشگاه
دانشگاه   ای و    نور  امیواحد دانشگاه پ 400  یابد. به عنوان مثالمی
و    یدانشگاه فنواحد    140تا    130  و   ،دانشگاهاسالمی دو    آزاد

ویک    ياحرفه   ی علم  دانشگاه  واحد  600تا    500  دانشگاه 
تعداد  ش  رشما  در  .شودمی یک واحد در نظرگرفته  نیز  يکاربرد

به  يهادانشگاه نتیجه  کشور  شیوه  تعداد  می  گیرياین  شود 
   .]9[ یابدمی  تقلیل واحد 100  کمتر از ي کشور بههادانشگاه

  ي هاراي برخی از راهبرد اج  ،است  بینیپیشاکنون قابل  البته از هم 
و در صورت اجرا آموزش عالی    نبودهعملی  در طرح    نیز  دیگر

به عنوان مثال    خواهد شد.  مواجهمشکل    ابکشور در بعد کیفی  
ي دولت در بخش آموزش  هانهی به منظور کاهش هز  -5« در بند  

 تی تقو  و  جادی و فناوري نسبت به ا  قاتیوزارت علوم، تحق  ،یعال
به ورود به عرصه    یردولتی بخش غ  بیسازوکار الزم براي ترغ

کشور اقدام الزم    یپژوهش  و   یمراکز آموزش  یفیو ک  یتوسعه کم
باید متذکر شد در وضعیت کنونی کمتر    اوالً  ». )2( به عمل آورد

  ، میلیونی کشور  4.8و یا    3.2درصد مجموعه دانشجویی    18از  
عالی   آموزش  در  هزینه  پرداخت  خانه  و  بدون  وزارت  دو  در 

فقط حدود   ، ثانیاً)2(  دارنداشتغال  تحصیل  علوم و بهداشت به  
دانشگاه در وزارت علوم و    2700از میان    هادرصد دانشگاه   7

دانشگاه بزرگ    چهلبودجه    سهم  ثالثاً  ،)2(  ردیگمی  جايبهداشت  
خانه  در وزارت  بهداشت  دو  و  ال  علوم  ،  1400بودجه    حهی از 

  درسال   میلیارد دالر  یککمتر از    وهزار میلیارد ریال    185  حدودا
ضمن  .]10[1باشدمی در   18  در  شاغل  دانشجویان  درصد 

از  هادانشگاه بیش  با  دولتی  اعضاي    56ي  علمی درصد    هیأت 
ي  هابا رتبه   هیأت علمی شود و با احتساب اعضاي  می   راهبري

).  2(  یابدمی   افزایشدرصد    70استادیاري، و باالتر این عدد به  
درصد از    30جمعیت دانشجویی الباقی با    درصد  82به عبارتی  

بینند. می  با رتبه استادیاري و باالتر آموزش هیأت علمیاعضاي 
تربیت آموزش عالی دولتی در    اندكلذا با توجه به سهم بسیار  

چندان    دانشجو، نه  کیفیت  دانشگاه  مناسبو  در  ي هاتحصیل 
بنیان در ي دانشهامه مهمتر افزایش سهم اقتصاد و از ه   غیردولتی
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آینده که مستلزم دانش آموختگان کیفی است، اجراي این بند از  
 باشد. نمی بیینقابل تراهبرد 

و راهنماي عمل گسترش    هااستیراهبردها، س  در بخش  همچنین
  ها دانشگاه  اراتیاخت  شی افزا    - ب  «بند   در  نده ی در آ  یآموزش عال

عال آموزش  مؤسسات  تول  یو  محتواهاي   هابرنامه   دیدر  و 
ي هات ی و توجه به مز  کشور  مناطق مختلف  ازیمورد ن  یآموزش
برنامه   ايمنطقه  آموزشهازي ی ردر  تنظ  یي  ي هات یظرف  میو 

با توجه به خوان کنکور    ،»)2(  هادانشجو و انواع گسترش   رشی پذ
در   آموزش  و سطح  نوعی جهت  به  را  ي  هادانشگاهکه  کشور 

 گذرهر نوع تغییر باید مبتنی بر عمالًکند و می  و رهبريهدایت 
خوان   این  از  شودهمسان دانشجویان  تولید    ،ساز  بعد  در  لذا 

آموزشی    هابرنامه محتواي  نخواهد    حاصلچندانی    ییتموفقو 
   شد.

کشور را   یآموزش عال  گاهی جاکه  د  سناین  البته باید متذکر شد،  
 یو ناف  یکشد و شناخت کافمی   ری مختلف به تصو  يهااز جنبه

  ، دهدارائه می  در سطح استانی و کشوري کشور ی از آموزش عال
گذاري در  سیاست   ریزي ویکی از اسناد بسیار مهم براي برنامه 

  اما مستلزم باشد.  می   آموزش عالی در کشور   ي مختلفهاحوزه
اصالح در   ،ي کمی و کیفیهارسانی شاخص  روزبه  ارزیابی و
گذ داده  روزبه   وها  اري هدف  سند   هارسانی  این  اطالعات   و 

 باشد.  می

 وضعیت علوم پایه در طرح 

برنامه  ياحوزه   چیه  ۀ توسعقطعا   و    يزی ربدون  نبوده  ممکن 
هر نوع   ازینش ی. پستین  یامر مستثن  نی از ا  زین  علوم پایه  ۀتوسع
مطلوب    تیوضع  فیموجود، توص  تیوضع  میترس  ،يزی ربرنامه
تبب   ي هابرنامهو    ییاجرا  يهااستیراهکارها، راهبردها، س  نیو 
ت مطلوب  یموجود به وضع  تیاز وضع  دنیرس  یاتیعمل-ییاجرا

فعال هدا  افتهی سازمان  يندی فرا  یعلم  يهات یاست.  شده تی و 
الزم    ی منابع مال  صیو تخص  يزری برنامه   ،گذارياست یاست. با س

به   یابیدست  تنهانه   ه،ی در آموزش و پژوهش در علوم پا  یو کاف
به معنا  دیتول امکان  يعلم  از ا  رپذی مقاله، کتاب  بلکه    ن ی است، 
. علوم و نقش شودمی نهی نهاد زیدر جامعه ن ی فرهنگ علم قی طر

و   ینظام  ،یاسیس  ،ياقتصاد  ،یاجتماع  ،یآن در تحوالت فرهنگ
است  المللینیب مبرهن  همگان  ارکان    یکی   کهي طورهب  ،بر  از 

پ  یاصل و  کشور  شرفتیتوسعه  تشک  يهر  .  دهدمی   لیرا 

علوم    يهاثر در پژوهش ؤکارآمد و م  يهات یکه ظرف  ییکشورها
تاث  یدهاز چرخه جهت   ندارند، قطعاً  هی پا در علوم   يرگذاریو 
عبارت  ه  علم نقش نداشته و حذف خواهند شد. ب  ةندی آ  ای و    ندهی آ
مبان  يتوانمند  گری د فهم  مستلزم  دانش  انتقال  و  استفاده    یدر 

عمل  ينظر کشورها  یو  است.  ن  ییعلم  مورد  دانش  را    ازیکه 
شده   دیبدانند دانش تول دی با کنند،ی نم د ی)، خود تولی(دانش بوم

حل مسائل آنها نخواهد بود. دانش   يکشورها پاسخگو  ری در سا
اطالعات    ستین  يزیچ داده و  مانند   ای و    نترنتی ا  قی از طرکه 
را مثل کاال وارد کرد. دانش   آن  ای و    افتی به آن دست    يبرداری کپ

گرچه ارتباط علوم  . آن را کشف کرد   دی اکتشاف است و با  ینوع
بوده است، اما    خی تار  شهیهم   ی از مباحث فلسف  یکی   يو فناور

 يفناور  هی را پا   هی علوم پا  ی قاطبه دانشمندان و جامعه دانشگاه
 شرفت یدر پ  يممکن است فناور  گری عبارت ده  کنند. بمی   قلمداد

پا علوم  بدون  اما  باشد،  داشته  نقش  به    یدسترس  يقو  هی علوم 
و شناخت   نیدر کشف قوان  هی علوم پا. ست ممکن اریغ  يفناور

 نهی نهاد  ،یصناع  يهايفناور  جادی آن در ا  میو تعم  عتینظم طب
منطق تفکر  عقالن  یکردن  ارتقاء  نقش    ت،یو  اخالق  و  فرهنگ 

در طول هم و   يو علوم کاربرد  هی علوم پا. دارد  ياهی و پا   یاساس
حل مسائل و    ،يآن دو سبب نوآور  ندی اند و برآوستهیبه هم پ

  ه ی بزرگ بدون دانش علوم پا  يهاي . نوآورشودمی   را سبب   دیتول
اتفاق نباافتدمی   بندرت  سر  دی .  کاربرد   يکاربرد  ای و    عی انتظار 

نگاه . را داشت  هی در علوم پا  یو عمل  ينظر  يهابدون پژوهش 
علوم و    ری سا  يبرا  رهیو صندوق ذخ  يراهبرد  دی با  هی به علوم پا

لذا با توجه به اهمیت    .یبیو پول ج   يکردی فنون باشد تا نگاه رو
علوم پایه که پایه علوم است نگاهی به ترسیم وضعیت علوم پایه 

ي که در دستیابی به هادر طرح آمایش آموزش عالی و پیشرفت
  ه است اشاره شد  بینیپیشي کمی و کیفی در این طرح  هاشاخص

  شود.  می

عال  انی دانشجو  عی توز اساس  کشور    یدر مؤسسات آموزش  بر 
  ي هاحسب گروه شده در طرح آمایش آموزش عالی بر    ارائهآمار  

علوم  گروه  دانشجویان  ،  1393- 1394  یلیتحصدرسال    یآموزش
که   دهدمی   نشان  تعداد دانشجو  262020 باو  درصد    5.5  راپایه  

دکتري  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در  آنها  توزیع 
بر اساس    .) 2(   باشدمی   درصد  6و    24،  70تخصصی به ترتیب  

تحصیلی  آمار   سال  به  دانشجویان،  98- 99مربوط  علوم    تعداد 
که توزیع آنها در مقاطع کارشناسی،  باشد  می  نفرهزار    187  پایه
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  درصد   9و    20،  71ترتیب  کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی به  
نسبت به سال تحصیلی  علوم پایه    . تعداد کل دانشجویان1باشدمی

، تعداد دانشجویان  )3  شکل( درصد کاهش    6.6  به میزاان   94-93
درصد کاهش و خوشبختانه تعداد دانشجویان   4کارشناسی ارشد  

نشان  3دکتري   افزایش  دانشجویان دهد.  می   درصد  عبارتی  به 
هزار    62.9هزار کاهش، ارشد از    133هزار به    182کارشناسی از  

  16.4هزار به    14.9هزار کاهش و دکتري تخصصی از    37.7به  
. الزم به ذکر است، در قانون برنامه ششم  هزار افزایش یافته است 

تعداد دانشجویان علوم    1399  شده است در سال  بینیپیشتوسعه  
هزار نفر از آنها در    135  نفر کههزار    370پایه از کل دانشجویان  

. این  د نباشداشته  اشتغال به تحصیل    ي تحصیالت تکمیلیهادوره

نشان شاخصمی  نتایج  در  پایه  علوم  وضعیت  کمی  هادهد  ي 
دانشجویی   جمعیت  قبیل  از  دارد  دانشجویی  نزولی  سیر 

توزیع  ).4و    3يهاشکل ( در    دانشجویی   تیجمعشاخص    اما 
  خوبی برخوردار   از وضعیت نسبتاً  يدکتر  ی ولیتکم  التیتحص

البته با توجه به ماهییت علوم پایه که تحصیل در مقاطع  .  باشدمی
باشد، این می   برخوردار  به سزاییتحصیالت تکمیلی از اهمیت  

دانشجویان علوم    باشد.وضعیت امري بدیهی و دور از انتظار نمی 
پایه عمدتاً در سه زیر نظام آموزشی شامل وزارت علوم، پیام نور  

- 99و دانشگاه آزاد به تحصیل اشتغال دارند. در سال تحصیلی  
این زیر نظام   98 به  سهم هریک از  پایه  از دانشجویان علوم  ها 

باشد.  درصد می  37.5و  10، 52.5ترتیب 

 
 بر اساس آمار ارائه شده از طرف وزارت علوم در پاسخ به نامه رئیس محترم گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پایه.  1

 .)4( 1396-1397 یال 1367-1368 یلیتحص يهاسال یط انیاز کل دانشجو هیعلوم پا انیدانشجو: درصد 4شکل 

 1398-1399 یال 1390-1391 یلیتحص يهاسال یط هیعلوم پا انی: تعداد دانشجو3شکل 



 
 
 

ه یعلوم پا یگروه آموزش یشناسبیآس دیبا تأک یآموزش عال  شیطرح آما یبررس  

   1400دهم، شماره دوم، خرداد ماه  یازنشریه نشاء علم، سال  
131 

شامل   آموزشی  نظام  زیر  سه  در  پایه  علوم  دانشجویان  توزیع 
در مقطع    اسالمی  پیام نور و دانشگاه آزاددانشگاه  وزارت علوم،  

 درصد، در مقطع کارشناسی  43و   13،  44  به ترتیب  کارشناسی

درصد و در مقطع دکتري تخصصی    23و    4،  73به ترتیب  ارشد  
دهد  می   نشان  تایجاین ن  باشد.می   درصد   28و    3،  69به ترتیب  

  73کارشناسی،  از کل دانشجویان علوم پایه در مقطع درصد    44
دکتري در زیر  دانشجویان    درصد   69ارشد و   دانشجویان  درصد

تحصیل  علوم  وزارت  مقطع    .کنندمی   نظام  اهمیت  به  توجه  با 
پایه،   علوم  آموزشی  گروه  در  تعداد   رودمی  انتظارکارشناسی 

مقطع   این  نظام  نیز  دانشجویان  زیر  در  دیگر  مقطع  دو  همانند 
الزم به ذکر    افزایش یابد.  درصد   70و به    اصالحوزارت علوم  

  ر د  98-99توزیع دانشجویان علوم پایه در سال تحصیلی  است  
قاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و  وزارت علوم در م
ترتیب   به  نور دانشگاه  ، در  درصد12و    29،  59دکتري  به    پیام 

،  80در دانشگاه آزاد به ترتیب    ودرصد    2.5و    8،  89.5ترتیب  
   .1باشدمی  درصد 7و   13

  96-97یعنی  ،  نرخ رشد دانشجویان سه سال اخیر سال تحصیلی
گانه ریاضی، فیزیک،  ي پنجهادر علوم پایه در رشته،  98- 99الی  

شده    ارائه)  1(   شناسی در جدولو زیست  شناسیشیمی، زمین
شناسی، نرخ رشد منفی  زیست  غیر ازبه    هااست. در همه رشته 

با رقم    دهدمی  نشان بزرگترین نرخ رشد  به    منفی  7و  مربوط 
در مقطع کارشناسی   هااست. نرخ رشد در همه رشته  شناسیزمین
باالترین را به  ،  16ی  فمن  با رقم  رشته ریاضیدر  منفی و    نیز  ارشد

 .  داده است خود اختصاص 

گروه   هر  دانشجویی  توزیع  به  عالی  آموزش  آمایش  سند  در 
شود، اما بر اساس اي نمیي مختلف اشارههاآموزشی در زیر نظام 

پا راهبردي علوم    ، تدوین شده است  1390یه که در سال  سند 
پایه عمدت آموزشی وزارت    اًدانشجویان علوم  نظام  در سه زیر 

اشتغال   به تحصیل  آزاد  دانشگاه  نور و  پیام  .  ) 6(  داشتندعلوم، 
  94، 73دانشجویان به ترتیب  از    هایک از این زیر نظام   سهم هر

  باشد. می  درصد 32و   38، 30به ترتیب  و یا هزار دانشجو  78و 
سهم هریک از این   98- 99با توجه به اینکه در سال تحصیلی  

  37.5و    10، 52.5از دانشجویان علوم پایه به ترتیب    هازیر نظام 
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افزایش سهم   و  نور  پیام  دانشجویان  است، کاهش  درصد شده 
 شود. می   از دانشحویان علوم پایه اقدامی مثبت تلقی  وزارت علوم

 
الی   96-97نرخ رشد دانشجویان سه سال اخیر سال تحصیلی    :1جدول  
رشته   99-98 در  پایه  پنج علوم  شیمی،  هاي  فیزیک،  ریاضی،  گانه 

   شناسی.شناسی و زیستزمین
دکتري  کل 

تخصصی  
(PhD) 

کارشناسی  
 ارشد

 رشته کارشناسی 

 ریاضی  3.05 16.05- 5.17- 4.44-

 فیزیک  4.72- 10.70- 2.44- 6.18-

 شیمی 6.36- 9.99- 3.90- 6.88-

 زمین شناسی  2.41- 14.46- 4.65- 7.09-

 زیست شناسی  2.87 10.34- 5.26 0.65

 
  98-99در سال تحصیلی    علوم پایه   هیأت علمیتعداد اعضاي  

  باشد که با می   نفر  10514  با احتساب مربیان و آموزشیاران جمعاً
آموزشیاران و  مربیان  تقلیل  7997به    کسر  توزیع می  نفر  یابد. 

با احتساب و بدون  سه زیر نظام آموزشی    در  هیأت علمی اعضاي  
و   50.3 ترتیب در وزارت علومبه  احتساب مربیان و آموزشیاران

  و در دانشگاه آزاد درصد    6.1و    6.8در پیام نور  ،  رصدد  64.5
که نسبت استاد به دانشجو  طوريبه   باشد.می   درصد  29.4 و  42.9

، 17.6 به  1بدون احتساب مربیان و آموزشیاران در وزارت علوم  
  27به    1  اسالمی  و در دانشگاه آزاد  34.7ه  ب  1پیام نور  دانشگاه  

دانشگاه  حضوري  نیمهسیستم آموزشی    با توجه بهالبته  باشد.  می
اشتغال به تحصیل در درصد دانشجویان    89بیش از    وپیام نور  

 رودمی   ارانتظ  اما  ،باشدمی   قبولتا حدودي قابل   کارشناسیمقطع  
استانداردها اساس  به    نای   بر  یابد.    20به    1نسبت  در  افزایش 

  تعداد و  کارشناسیدرصد دانشجویان در مقطع  80دانشگاه آزاد 
نفر    2155(  با رتبه مربی دارد   هیأت علمیعضو    ايمالحظه قابل

یار استاد  هیأت علمینفر عضو    2353ار  مربی و آموزشیار در کن
باالتر) با کاهش مربیان و استخدام می   پیشنهاد  ،و  اعضاي    شود 

د به انسبت است  صشاخ  رتبه استادیاري و باالتر،  با  هیأت علمی
با توجه به اینکه در  .  دیابارتقاء    20به    1و به    اصالحو  جدانش

از   بیش  علوم  دوره   40وزارت  در  دانشجویان  ي هادرصد 
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رود این می   انتظار  تحصیالت تکمیلی به تحصیل اشتغال دارند،
بدیهی است با اصالحاتی که در    ارتقاء یابد.  10  به  1  نسبت به

نسبت استاد به دانشجو توسط هر سه زیر نظام آموزشی به عمل  
آمد، اعضاي    تنهانه   خواهد  تعداد  کیفی  علمی شاخص    هیأت 

عقب است    1404از برنامه راهبردي افق    که صددرصد  هادانشگاه
بهبود خواهد یافت بلکه کیفیت آموزش و پژوهش در علوم پایه  

خواهد یافت. البته این اقدام  ارتقاء    و پایه علوم سایر علوم نیز 
از   بودجه   مهاجرتمهم  برابر  چندین  سالیانه  که  نخبگان 

انش دنبال دارد، باعث اشتغال د ه فقط خسارت مادي ب  هادانشگاه
  به کشور خواهد شد آموختگان دکتري و حتی مراجعت نخبگان  

)5 .( 

 شنهادات یپ  ارائه و    يریگجهینت

و  دانش  شتابان  پیشرفت  و  اطالعات  و  داده  نمایی  رشد 
سزایی بر مسائل اجتماعی  ثیرات بهأي نوین که بالطبع تهافناوري

  بینی پیش دارد، از یک جنبه  امروزي و فردایی  جامعه  و نیازهاي  
برنامه  از طرفی طول دوره  را    هاو نقشه راه   هاآینده را سهل و 

تحت به به می   قراراالشعاع  شدت  عمر  طوري دهد.  طول  که 
روز رسانی، بازبینی ضرورت به   کاهش و  هاو نقشه راه   هابرنامه

  شود هر می   لذا پیشنهاد  نماید.می  ناپذیراجتناب   ها راو اصالح آن
کیفی مورد انتظار   ي کمی وهادو سال یکبار اهداف و شاخص 

آموزش عالی مورد    طرح آمایش  ویژهبه  کلیه اسناد باالدستی و  در
بسیار   تجربه  به  توجه  با  شود.  اصالح  و  نظر  تجدید  بازبینی، 

تصویب طرح آمایش آموزش عالی و از  طوالنی در طراحی تا  
موانعی  مهمتر  استک  همه  کشیده  صف  اجراي  راه  سر  بر  ،  ه 

تدوین  در  است  نقشه   ضروري  و  اوالً   يهااسناد    راهبردي، 
از آنها به عمل    جامعه هدف یپشتیبانو  اغنا  تمهیدات الزم براي

ویژه هب  هاطرح   منابع مالی الزم در اجراي  تأمینمحل    نیاً آید و ثا
   شود.و فراهم  دیده ي کیفی هادر شاخص
  نکه ی ا  رغمیعل  ،دهدمی  نشان  آمایش آموزش عالی  بررسی سند

نشجویان علوم  اتعداد د  ،1399در سال    توسعه  ششمبرنامه  طبق  
کاهش  ي اخیر  هادر سال  ، اما شده  بینیپیش   هزار نفر  370پایه  

درصد    5.5با    و  هزار دانشجو  180حدود  ه  ب   چشمگیري داشته و
کشور   دانشجویان  کل  استاز  یافته  گرچه  تقلیل  درصد    73. 

ه  درصد دانشجویان دکتري تخصصی گرو   69و  دانشجویان ارشد  
پا دانشگاه   هی علوم  اول    یدولت  يهادر  نوبت  یا    ل یتحصروزانه 

علوم ه  گرو یکارشناس  انی درصد از دانشجو  44  فقط  ، اماکنندمی
اشتغال    لیتحص  به  یا نوبت اول  هروزان  یدولت  يهادر دانشگاه  هی پا

در علوم    گذاريدارند و ضروري است با توجه به اهمیت سرمایه 
  درصد افزایش یابد.   70از    پایه، دانشجویان این مقطع نیز به بیش 

هزار    90  حدود   هی علوم پا  يهزار دانشجو   180ز طرفی از حدود  ا
و  اسالمی    آزاد  يهادر دانشگاهالباقی    و  یدولت  يهادر دانشگاه

دارند  نور  امیپ اشتغال  تحصیل  ت  به  جاي  دارد أ که  تمل  عداد  . 
و  نامناسب    هی علوم پا  نظام  ری در هر سه ز  یت علمأیه  ياعضا
که   باشدمی  نامناسب تراسالمی  نور و آزاد    امیپي  هادانشگاهدر  

 بهبود یابد.  این نسبت براي ارتقاي علوم پایه است ضروري 
 :شنهاداتی اما پ و

در   هی علوم پا  يدانشجو  رشی در پذ  تی رداشتن محدودب •
 ياطرهیس  چگونهیبرخوردار (چون وزارت علوم ه  يهادانشگاه

  عمالً   تی هر گونه محدود  جاد ی ندارد، ا  یدولتریغ  يهابر دانشگاه
 .است) شاخص يهاه کردن دانشگا رونیب دانیاز م
دانشگاه • پذ  يهامنع  در    ي دانشجو  رشی برخوردار 
در   يو از همه مهمتر ممانعت جد هی ) در علوم پای (پول یسی پرد

دانشجو دانشجو  یسی پرد  انی ادغام  دروس    انی با  در  روزانه 
 .یآموزش
  و ارشد   يدانشجو در مقطع دکتر  رشی پذ  وهیشن  دیبرچ •

پا  قی از طر علوم  در  دکتر  ژهی وهب  هی کنکور  مقطع  حداقل    يدر 
 برخوردار،  يهادانشگاه  يبرا

تغ • جد   رییضرورت  تحول  برنامه  يو  و    يمحتو،  هادر 
 ها ايرشتهبه سوي میان   او هدایت آنه  هی در علوم پا  یمواد درس
 .هااي و فرارشته

پا • علوم  گروه  در  دانشجو  به  استاد  نسبت  و    هی اصالح 
 ،یشناس ستی زعلوم در  ژهی وهب

جد  یبررس • نظارت  دولت ي و  عملکرد  بر  در    هاتر 
(نقشه   یدر اسناد باالدست  یو کم   یفیک  يهابه شاخص  یابی دست

 .هی گروه علوم پا يبرا ژهی وکشور) به  یجامع علم
به    ق ی و تشو  يدانش آموختگان دکتر  ياشتغال برا  جادی ا •

دانشگاه نخبگان  مهاجرت  تا  افزا  یمراجعت  بودجه   شی با 
منطق  هادانشگاه حقوق    یو  علمیکردن  حق    حذفو    هیأت 

 و حق الرساله.  سی التدر

توسط    هی دانش آموختگان علوم پا  يالزام امتحان برد برا •
در    یهمانند دانش آموختگان پزشک  ، مربوطه  یعلم  يهاانجمن 
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در    کای آمر  یتوسط انجمن علم  یمیدانش آموختگان ش  ای و    رانی ا
 ،کای آمر
رسم  شنهادیپ • تصم  تیبه  پا  ماتیشناختن    ه ی علوم 

  ی علم  جامع  تهیعنوان کمبهفرهنگستان علوم توسط وزارت علوم  
ک ارتقا  يسازی فیدر جهت  در    تیفیک  يو  پژوهش  و  آموزش 

 .هی علوم پاگروه آموزشی 
م  يهمکار  شنهادیپ • تخصصی  هاشاخه  انیتنگاتنگ  ي 
  در   ي ذیربطهاانجمن   بافرهنگستان علوم    گانه علوم پایه درپنج

وزارت    بهآنها    ارائه  رد  هاو خط مشی   هابرنامه   ارائهتدوین و  
  ،علوم
  ي هادر مورد برنامه   نکه ی بر ا  یبه وزارت علوم مبن  شنهادیپ •

پژوهش  یآموزش پنج هاشاخه   ی و  تخصصی  پایهي  علوم   ، گانه 
بن  يهای هماهنگ دو  با  کشور    یلمعمهم    انیالزم    ی عنی در 

پایه  هاتخصصی رشته ي  هاشاخه فرهنگستان علوم و    در علوم 
 .دی به عمل آ ي علمی ذیربطهاانجمن 

 و تشکر تقدیر  

- يموحد ي دکتر موسو يجناب آقا  ارجمند  دانشمندو از استاد 
تهران دانشگاه  بیوشیمی  و    استاد  دادند  خرج  به  حوصله  که 

 ي اارزنده   شنهاداتیمقاله را به دقت مطالعه، و پاین    سی نوشیپ
تشکر را  امتنان و  مال  ک  آن ارائه فرمودند  یفیک يدر جهت ارتقا

 دارم. 
 

ارائه شده    کروشه   و شماره رفرنس در  پرانتزشماره وبگاه در  *  
 . است

 هاي دیده شده در این مقاله پایگاه داده

 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی: )1(
https://irphe.ac.ir/content/2343/990930 

 : در کشور یناخالص داخل دیپژوهش از تول   نییسهم پا )2(
https://www.mehrnews.com/news/5094824/ 

و  )3( آمار حذف  ایستگاه آموزش عالی رسید/  به  ساماندهی 
 : الحاق موسسات

https://www.mehrnews.com/news/5163681/ 
 : ادغام شدند  یدانشگاه دولت 22 )4(

https://www.mehrnews.com/news/5163681 
دانشگاه )5( ادغام  تجم پروژه  شد/  متوقف    ها رشته  عیها 

 :شودمی نیگزیجا
https://www.mehrnews.com/news/5218653/ 

متوقف    یآموزش عال  یموسسات در طرح سامانده  عیتجم )6(
 : شد

https://www.mehrnews.com/news/5228417/ 
(7) University of California Advanced Solar 
Technologies Institute (UC Solar): UC makes bold 
commitment to 100 percent clean electricity:  

http://www.ucsolar.org 
https://www.universityofcalifornia.edu/news/100-

percent-clean-electricity 
 دارد:  هیأت علمیعضو  5شرم دارم از دانشگاهی که تنها  )8(

https://www.mehrnews.com/news/5170344/ 
 دارد؟  هیروی رشد ب  رانیا يها تعداد و تنوع دانشگاه )9(

https://www.baharnews.ir/news/267836/ 
از ال  40سهم    )10( کشور  بزرگ    و 1400بودجه    حهیدانشگاه 

و وزارت  میلیارد تومان)    700هزار و    58(بودجه وزارت علوم  
 :1400در سال  هزار میلیارد تومان) 105( بهداشت

https://www.mashreghnews.ir/news/1152813/1400/ 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/07/241

9044/ 
https://www.icana.ir/Fa/News/465143/1400/ 
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Investigation of Higher Education Planning with 

Emphasis on The Pathology of Basic Sciences  

Ahmad Shaabani*,1 

Progress in any field is not possible without planning  as well as improvement in science and technology. 
A prerequisite for any planning is to draw the current situation, describe the desired position, and explain 
the strategies, approaches, administrative policies, and executive-operational plans to reach the desired 
condition from the current situation. The Higher Education Plan draws up the current state of higher 
education in the country from various aspects and provides sufficient knowledge of the subsystems, 
student distribution, and faculty members at the provincial and national levels. The higher education 
plan is one of the most comprehensive reports in higher education in the country, which has been 
compiled in the framework of a comprehensive scientific map of the country. However, it requires 
revising and updating the data and information and, most importantly, monitoring the progress in 
quantitative indicators, especially quality and project objectives. This document can be a reasonable basis 
for planning and policy in various areas of higher education; however, the historical course of its 
compilation until its approval and implementation - the end of the life of 4 governments - shows the lack 
of belief of those involved in higher education in the country in such documents. Management and 
supervisory problems and limited financial resources are among the crucial factors in the unsuccessful 
implementation of this plan. In this article, the higher education plan has been explained and analyzed, 
and finally, by drawing the status of basic sciences, suggestions have been presented to strengthen and 
improve the quality of basic sciences. 

Keywords: University, Higher Education, Plan, Comprehensive Scientific Map, Student, Basic 
Sciences  
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