
به نامش و به ياريش

1

سومين كنفرانس فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

1396آذرماه 30و 29



به نام خدا



آینده آموزش عالی ایران      



سومین کنفرانس فارغ التحصیالن شریف

جعفر توفیقی داریان

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، رییس جمعیت توسعه علمی ایران

و رییس پژوهشگاه صنعت نفت

96آذر  30



دستاورد های نظام علمی ایران   

شکل گیری سرمایه انسانی

افزایش دسترسی به آموزش عالی

تنوع در نظام های عرضه آموزش عالی



دستاورد های نظام علمی ایران

 استقرار و توسعه زیر ساخت های آموزشی، ِپژوهشی و
(دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علمی و فناوری) فناوری

ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان

ارتقاء اعتماد به نفس ملی

و مجالت علمیانجمن ها



دستاورد های نظام علمی ایران

توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری

تامین نیروی انسانی متخصص

هم پایی در برخی عرصه های فناوری

 تاسیس شرکت های دانش بنیان



دستاورد های نظام علمی ایران

 تاسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تشکیل
شورای عالی عتف

تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 قانون برنامه چهارم )دائمی شدن مصوبه هیات های امناء
(و پنجم



روند های آموزش عالی در جهان

 بین المللی شدن فراگیرآموزش عالی و شبکه سازی
وبی میان دانشگاه ها

 تنوع رسالت ها و ماموریت های دانشگاه ها با تاکید بر
توسعه پایدار

انعطاف پذیری تغییر رشته ها و مفاد برنامه های درسی



روند های آموزش عالی در جهان

 افزایش رقابت بین دانشگاه ها برای جذب دانشجویان
بین المللی

  تالش برای دانش بر کردن جامعه از طریق افزایش
دسترسی به دانش همگانی

 افزایش نقش فناوری اطالعات در تولید محتوی و ارائه
دوره های دانشگاهی به شکل شبکه ای  



روند های آموزش عالی در جهان

شکل گیری پیمان های آموزشی منطقه ای و بین المللی

 مناطق  ) شکل گیری مدل های جدید ارتباط دانشگاه و صنعت
ویژه علم و فناوری، نظام های نوآوری بخشی و ملی، پهنه 

....(های نوآوری و 

افزایش نقل و انتقال و مبادله تولیدات و خدمات آموزشی



روندهای آموزش عالی در جهان

گشایش پردیس های دانشگاهی خارج از کشور

افزایش اختیارات دانشگاه ها و آزادی علمی

تاثیر فناوری های شبکه ای بر محیط آموزش و یادگیری

مواجهه آموزش عالی با تحوالت جمعیتی و پدیده مهاجرت



روند های آموزش عالی درجهان

 به رسمیت شناختن مدارک و واحد های درسی در نظام های
آموزش عالی کشورهای مختلف عضو پیمان های آموزشی

 قرار گرفتن دروس دانشگاهی اساتید به طور وسیع بر روی
(MOOCS)شبکه های وب و دسترسی همگانی به یادگیری 

کاهش گسترش فیزیکی دانشگاه ها و افزایش کتابخانه ها
و آزمایشگاه های دیجیتال



روند های آموزش عالی در جهان

 محیط های یادگیری شخصی شده مبتنی بر فناوری
و متمرکز برویژگی های فردی یاد گیرنده2های وب

اه کاهش منابع مالی دولتی و تنوع در منابع درآمدی دانشگ
ها

  جهانی شدن بازار اشتغال دانش آموختگان



روندهای آموزش عالی در جهان

غلبه ارزش های کاربردی بر ارزش های سنتی

 (جامعه محور) دانشگاه های اجتماعی محور

 دانشگاه های محیط زیست محور

دانشگاه های اقتصاد محور



روند های آموزش عالی در جهان

 فرا گیر شدن آموزش عالی و افزایش تقاضای
دانشگاهی

  ،گسترش آموزش های حرفه ای و کاربردی، تنوع رشته ای
میان رشته ای و فرارشته ای

  ،تنوع نقش و کاربرد آموزش های پاره وقت، کوتاه مدت
آموزش از راه دور



روند های آموزش عالی در جهان

دانشگاه مسئول و پاسخگو در عین داشتن استقالل و آزادی
های علمی

دانشگاه پیشرو در فرهنگ و حیات معنوی ملت ها

دانشگاه اشاعه دهنده ارزش های مهم زیست اجتماعی

دانشگاه آینده نگر، پویا و ضامن کیفیت



روندهای آموزش عالی در جهان

 خروج دانشگاه از چارچوب های دولتی و رو آوردن به بازار و
متغیرهای سیال عرضه و تقاضا

تحوالت عمیق در مفهوم و فرآیند های یاد دهی-
یادگیری

فراگیر شدن فناورزی های مربوط به اینترنت اشیاء(IOT)



روندهای آموزش عالی در جهان

تمرکز بر تجاری سازی، خلق دانش کاربردی و معطوف به بازار

تامین مالی رقابتی مبتنی بر عملکرد و درآمد و استقالل مالی تدریجی

اد حکمرانی مشارکتی و مشارکت بیشتر ذینفعان در تصمیم سازی و تصمیم گیری نه
های علمی

شبکه سازی و نوآوری باز با توسعه همکاری های بین المللی و ملی گسترده



روندهای آموزش عالی در جهان

تطبیق پویای ماموریت ها با مسائل راهبردی کشور و جهت دهی به ظرفیت های ملی

................................................................................................................



...........راهی که پیش رو داریم 



......راهی که پیش رو داریم

ساماندهی گسترش آموزش عالی در تعامل نزدیک با جامعه و بازار کار

ضرورت رتبه بندی،  طبقه بندی و استاندارد گرایی در آموزش عالی

  باز نگری در روش های برنامه ریزی آموزشی و درسی مبتنی بر نیاز سنجی و

تحلیل بازار کار با تاکید بر میان رشته ای ها و فرارشته ای ها

  ایجاد موازنه در توانمندی های دانشی، مهارتی و بینشی دانشجویان و دانش

آموختگان



..........راهی که پیش رو داریم

طراحی و استقرار نظام مدیریت جامع کیفیت و تعالی در دانشگا ه ها

برنامه ریزی برای بین المللی شدن آموزش عالی ایران

 توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی با دانشگاه ها و مراکز
علمی معتبر جهان

  پیوستن به پیمان های بین المللی آموزشی و اعتبار سنجی



......راهی که پیش رو داریم

طراحی و استقرار نهاد های توسعه هیات علمی و توسعه مدیریت

 دانشگاه های کارآفرین، دانشگاه سازگار شونده،  : نسل های نوین دانشگاهی

......دانشگاه نسل سوم

 مسئولیت)بازنگری در چشم انداز و ماموریت دانشگاه و تعهد به توسعه پایدار
(اجنماعی و فرهنگی دانشگاه

 ل،  شایسته ساالری، قانون مداری، شفافیت، استقال) دانشگاه و حکمرانی خوب

.....(مشارکت



......راهی که پیش رو داریم

تقویت جایگاه هیات های امناء با بازنگری در ترکیب و اختیارات

تقویت مدیریت کارائی و مدیریت اثر بخشی در کنار مدیریت توانمند سازی

تقویت زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در مراکز علمی



........راهی که پیش رو داریم

شناخت روند های جمعیتی و روند های فرهنگی نسل جدید

پاسخ گویی به تنوعی از انتظارات نو پدید از دانشگاه و عامالن و نهاد های دانش

 رسانه ای  )طراحی برنامه های درسی نو ظهور در محیط های چند رسانه ای
شدن  

(دانش و آموزش عالی

  حضور در جامعه دانش و جامعه شبکه ای



......راهی که پیش رو داریم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیاست گذار، هدایت و حمایت کننده ، پشتیبان و

(تمرکز زدایی و خروج از تصدی گری) نظارت کننده 

پایش روند های جهانی علم، فناوری و نوآوری

گسترش همکاری با فرهنگستان ها ی ایران و فرهنگستان های سایر کشورها

تاسیس موسسات آموزشی و پژوهشی مشترک با مراکز علمی معتبر جهانی



.......راهی که پیش رو داریم

  مشارکت و همکاری در انجام پروژه های توسعه و انتقال فناوری با مراکز دارنده

فناوری

 پارک های علمی و فناوری، مناطق  ) باز نگری در مدل های ارتباط دانشگاه و صنعت

وِیژه فناوری و نوآوری، سیستم های نوآوری ملی و منطقه ای، کریدور های علم 
و     

فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی، فن بازار ها، واحد های تحقیق و  
...(توسعه



....راهی که پیش رو داریم

 ،استاندارد سازی نیروی انسانی متخصص در ساختارهای مدیریتی، اجتماعی

(اقتصاددانش بنیان) اقتصادی و صنعتی 

(اقتصاد دانش بنیان)تاسیس مراکز تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقات فناوری

 (  منشور اخالقی، ضریب تاثیر)توجه بیشتر به کیفیت برونداد های پژوهشی...

همزمان با افزایش کمیت



.......راهی که پیش رو داریم

تکمیل زنجیره علم تا بازار ( علم فناورینوآوری)

  بازنگری در اهداف و ماموریت های مراکز پژوهشی

برای ایفای نقش موثر تر در زنجیره علم تا بازار



.......راهی که پیش رو داریم

بازار یابی برای دستاوردهای آموزشی و پژوهشی مراکز علمی 

 طراحی و استقرار نظام حقوق مالکیت معنوی و حمایت از
ثبت اختراعات

  ،تحریک تقاضا برای علم و فناوری در ساختارهای مدیریتی

(اقتصاد دانش بنیان)اقتصادی و صنعتی



.......راهی که پیش رو داریم

توسعه مراکز نوآوری ، شتابدهنده ها و استارتاپ ها

 تاسیس دفاتر انتقال فناوری(TTO)

انجام پژوهش های راهبردی و مسئله محور با بهره گیری از شبکه ملی و بین المللی

 تسهیل ایجاد و توسعه شرکت های فناور محور توسط دانش آموختگان کار آفرین
دانشگاهی



.......راهی که پیش رو داریم

ایجاد زمینه الزم برای فروش پتنت های قابل تجاری سازی توسط مراکز علمی

 ایجاد نهاد های سرمایه گذاری خطر پذیر با مشارکت بانک ها، صندوق های توسعه علمی
...و فناوری 

 بهبود رقابت پذیری با هدف ارتقای ظرفیت تحقیق و توسعه در بخش های مختلف
صنعتی

تامین منابع مالی از طریق پاسخ گویی به نیازهای تحقیق و توسعه بخش های مختلف
صنعت



.......راهی که پیش رو داریم

بهره گیری از منابع مالی نهاد های خارجی در پیشبرد پژوهش های راهبردی و ملی

 انتقال دانش فنی ایجاد شده در پژوهشگاه ها و دانشگاه ها به خارج در قالب قرار دادهای
لیسانس و فروش دانش فنی

انتقال فناوری در قرار داد های بین المللی با همکاری شرکت های خصوصی داخلی

........................................................................................................................



:چشم انداز 

آموزش عالی قابل رقابت در تراز جهانی

دانش آموختگانی با شایستگی های در تراز جهانی

 نادو مورد استو اصیل، کاربردی تولید کننده دانش نو

دانشگاه از نقش آفرینان  اصلی توسعه پایدار



:چشم انداز 

سرآمد در دانش و فناوری در منطقه و جهان

د و دانشگاه تامین کننده دانش و فناوری مورد نیاز اقتصا
صنعت

دانشگاه نقش آفرین در حل چالش های ملی و جهانی

ردانش آموختگان شاغل و موثر در روند توسعه پایدار کشو



: چشم انداز 

نواندیشی و نظریه پردازی, بستر اندیشه ورزیدانشگاه

دانشگاه در متن جامعه، مورد اعتماد مردم و مشکل گشا

   .............................................................................
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