
  بسمه تعالي

  

  

  سند راهبردي انجمن فيزيك ايران

  
  مقدمه

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در  ايران كشوري خواهد بود 1404ساله، در افق  20بر اساس سند چشم انداز با عنايت به اينكه 
هي است دستيابي به اين جايگاه، بدي سرمايه هاي اجتماعي در توليد ملي، توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و

  .  است از جمله انجمن فيزيك ايراننيازمند تالش جدي كليه مجموعه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي 
عده  1320تا  1310هاي  بين سال. تشكيل شد 1310در سال  ناميده ميشود "انجمن"كه در اين سند  انجمن فيزيك ايران

ان جمعيت فيزيك و شيمي در آزمايشگاه فيزيك دانشكده علوم دانشسراي عالي تشكيل معدودي از فيزيكدانان جلساتي به عنو
به  1320تعداد فيزيكدانان كشور از سال  هچگرفعاليت اين عده بسيار محدود و منقطع بود و به تدريج و با گذشت زمان . دادند مي

اي  عدهباهمت  1350و  1340هاي  بين سال. سپرده شد به دست فراموشي1340اما اين انجمن تا حدود سال بعد روبه افزايش بود، 
نخستين  1352در اسفند  انجمن اين با كوششباالخره .  در راه تشكيل انجمن برداشته شدديگري  گام از فيزيكدانان كشور

علمي هاي  شوراي ملي انجمن«به عضويت  1355انجمن فيزيك در سال و كنفرانس علمي و پژوهشي فيزيك در تهران برگزار 
در كنفرانس فيزيك  و  كار خود را آغاز كرد 1363در سال اسالمي نخستين كنفرانس فيزيك ايران پس از انقالب  .درآمد» ايران
فعاليتهاي انجمن فيزيك از آن پس تا كنون بطور مستمر و فزاينده . نخستين مجمع عمومي پس از انقالب تشكيل شد 1364سال 

  .ادامه داشته است
ساله، برنامه پنجم  20كشور همچون سند چشم انداز  باالدستي با توجه به اسنادراهبرد بوده و  10مشتمل بر  بردياين سند راه

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، قانون مديريت خدمات كشوري، نقشه جامع علمي كشور، سند تحول بنيادين در آموزش و 
براي . استتنظيم شده  ين نامه ها و برنامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريپرورش و همچنين با نگاه به اساسنامه انجمن و آي

اميد آنكه با استعانت از . پيشنهاد شده است قوانين مصوب تحقق هر كدام از اين راهبردها، برنامه هاي نظير آنها با ارجاع به اسناد و
كشور در سطح عمومي و عالي به ويژه اعضاي محترم هيات  درگاه خداوند متعال و برخورداري از توانمندي آحاد جامعه فيزيك

  .مديره انجمن شاهد تحقق اين اهداف باشيم
  

  
  



  
  

  فصل اول
  ، فرصت ها و تهديدهااهداف سند راهبردي انجمن

  
  تعاريف) الف

  .راهبرد يعني ترسيم راه كلي به منظور حركت به سوي رسالت و دستيابي به اهداف بلند مدت تعيين شده -1
برنامه ريزي فرآيند تشخيص وضعيت موجود و مطلوب و تعيين رويه ها، مقررات و تخصيص منابع به منظور رسيدن از وضعيت  -2

  .موجود به وضعيت مطلوب در يك دوره زماني معين است
  
مراجع قانون گذاري  قانون به عنوان مهمترين ابزار اداره كشور مجموعه قواعد حقوقي است كه بوسيله مجالس و: الزامات قانوني -3

برنامه هاي اجرايي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه پشتوانه قانوني الزم را در اسناد باالدستي، قوانين برنامه . تصويب مي شود
  .توسعه كشور و اساسنامه انجمن داشته باشد

  
  اهداف سند) ب

  26،27،30اصول (تحقق قانون اساسي( 
  1404تحقق سند چشم انداز  
 15،16،18،19،20مواد (نامه پنجم توسعه تحقق بر( 
 حركت در مسير نقشه جامع علمي كشور 

 تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 

 تحقق قانون مديريت خدمات كشوري 

 فراهم آوردن بستر مناسب براي مشاركت در برنامه هاي كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 اساسنامه انجمن ليت ها در راستاي انسجام بخشي به فعا 

 

  فرصت ها و تهديدها )ج

 تهديدها  



 يلي دانشجويانصالتحصيالن فيزيك در مقاطع مختلف و تاثير آن در انگيزه تح وضعيت نامناسب اشتغال فارغ -1

رنامه قانون ب 20ماده 4بند  ( ضعف پشتوانه مالي انجمن و عدم حمايت مالي از انجمن ها عليرغم وجود مجوز قانوني -2
 )پنجم

 فرانس ها و سمينارهاي فيزيك نكاهش روزافزون حمايت دانشگاهها از برگزاري همايش ها، ك -3

 عدم استقبال دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي براي همكاري با انجمن در راستاي اهداف اساسنامه اي  -4

 بودن سطح همكاري هاي بين المللي  پايين -5

 من هاي علمي همسو در داخل و خارج از كشورپايين بودن سطح همكاري با انج -6

 پايين بودن اثر بخشي در برنامه هاي علمي صداوسيما، ستون علمي رسانه ها و مطبوعات كشور -7

كمبود بودجه و تحريم ها كه باعث كاهش انگيزه براي وجود امكانات تحقيقاتي براي فيزيكدانان كشور به دليل  عدم - 8
 .ف انجمن ميشودفعاليت هاي موثر در راستاي اهدا

  
  فرصت ها 

 وجود حمايت هاي قانوني و ايجاد بستر مناسب فعاليت براي انجمن ها در اسناد باالدستي -1

 دارا بودن اعضاي پيوسته و وابسته توانمند از فيزيكدانان، اساتيد و دانشجويان كشور -2

وزشي كشور با توجه به قدمت باالي سابقه عملكرد خوب و شناخت كامل از ظرفيت هاي دانشگاهيان، مراكز پژوهشي و آم -3
 )1310سال تاسيس (انجمن 

 داشتن صالحيت و توانمندي براي بازنگري در كتب درسي فيزيك دبستاني و سرفصل دروس فيزيك دانشگاهي  -4

داشتن توانمندي الزم براي فعاليت هاي مشاوره اي به شوراهاي تخصصي و كميسيون هاي آموزشي و پزوهشي دولت و  -5
 ي اسالميمجلس شورا

داشتن توانمندي الزم براي همكاري توليد برنامه هاي علمي صداوسيما و رسانه ها و مطبوعات در مسير ترويج و همگاني  -6
 كردن علم

و انتخاب چهره هاي ماندگار و برجسته  ، فستيوال هاواره هانداشتن توانمندي الزم براي داوري مسابقات علمي، جش -7
 فيزيك كشور و تقدير از آنها

ارا بودن پتانسيل و تجارب كافي در بر قراري ارتباطات علمي با حوزه هاي كاربردي و مهندسي و مشاركت فعال در طرح د -8
 هاي اولويت دار كالن ملي

ارتباطات بين المللي و ايجاد جايگاه قابل تحسين در ركوردها و مجامع  دارا بودن پتانسيل و تجارب خوب در برقراري -9
 مرتبط با فيزيك ادگي براي مشاركت در فعاليت ها و انتقال علوم و فناوريعلمي بين المللي و آم

  
  

  



  
  دومفصل 

  راهبردها، برنامه ها و الزامات قانوني سند
  

  راهبردها) الف    
 ارتقاء سطح علمي دانشجويان، كارشناسان و اساتيد فيزيك در دانشگاه ها و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي كشور -1

 در اليه هاي مختلف جامعه و ارتقاء تفكر علمي  ي و ارتقاء جايگاه فيزيك از طريق ترويج علمفرهنگ ساز -2

 ضور مؤثر در عرصه هاي بين الملليح -3

 جلب عضويت اكثريت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان مقاطع مختلف فيزيك كشور -4      

 انشجويان فيزيكتوليد علم و انتشار دستاوردهاي علمي و پژوهشي اساتيد و د -5

 فيزيك زمينه هاي مرتبط با علوم و فناوري در حوزه همكاري با انجمن هاي داخلي و خارجي در زمينه  -6

 بازنگري دروس فيزيك و تدوين نظام نوين آموزشي و پژوهشي در بخش آموزش و پژوهش عمومي و دانشگاهي -7

وجود در مقوله ارتباط فيزيك در ايران با صنعت كشور و تشويق فيزيك و بررسي چالش هاي مايجاد ارتباط بين تحقيقات  - 8      
  صنايع كشورنيازهاي و فيزيك پيشه گان به ارائه و اجراي راهكارهاي مناسب براي تقويت 

 مشورت دهي در تصميم سازي ها و سياستگزاري هاي علمي و فناوري كشور - 9       

 ژوهشي  ضوابط رفتاري در محيط هاي آموزشي و پو حرفه اي، معيارها تدوين، ترويج و نظارت بر اخالق  -10      

  برنامه ها) ب

 1راهبرد  مربوط به برنامه ها ي  

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

 تدوين استانداردهاي الزم برايآسيب شناسي و ) 1-1
، سرانه د به دانشجوانسبت است ،اصالح هرم هيات علمي

ي، آموزشي، كتابخانه اي و رفاهي فضاهاي آزمايشگاه
  دانشجويان

 - نقشه جامع علمي كشور -برنامه پنجم 16ماده  3بند 
   -اساسنامه انجمن

ارزيابي  نظام جامع نظارت وبازنگري و تدوين ) 1-2
دانشجويان، اساتيد، دانشكاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي 

نقشه جامع علمي  -برنامه پنجم 15تبصره جزئ و ماده 
  كشور



  با رويكرد ايجاد عدالت آموزشي

حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي  برنامه ريزي براي جلب) 1-3
  توسط دولت از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري

  نقشه جامع علمي كشور -برنامه پنجم 18ماده 

بندي بر اساس  عمليات سنجش كيفيت و رتبهاجراي ) 1-4
انعقاد قرار و  م نامهتفاهتنظيم در چهارچوب ) 2-1( نظام
  ما بين انجمن و دستگاههاي اجرايي زيربط داد

  -برنامه پنجم 15تبصره جزئ و ماده 

ارتباطات علمي با مراكز و برنامه ريزي براي ايجاد ) 1-5
و تبادل  المللي نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين

  استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر

  نقشه جامع علمي كشور -مبرنامه پنج 16ماده  3بند 

، سمينارها همايشها، كنفرانسهابرگراري  مشاركت در ) 1-6
المللي و برتر جهان و  و مجامع علمي و پژوهشي بين

گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در  بهره
جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل 

  و خارج كشور

  اساسنامه انجمن  5ماده  -امه پنمبرن 18جزئ ل مده 

برنامه ريزي براي تشكيل بانك اطالعاتي براي پايان ) 1-6
نامه ها، چكيده نامه و مقاله نامه هاي همايش ها و 

  كنفرانسها

سند تحول بنيادين در  -برنامه پنجم 20ماده  2بند 
  آموزش و پرورش

 

 2راهبرد  مربوط به برنامه ها ي  

  الزامات قانوني  ديعنوان برنامه پيشنها

تقويت و ترويج همه جانبه تالش  برنامه ريزي براي )2-1
علمي و فناوري با روحيه جهادي و نشر دانش و اداي زكات 

  علم همراه با حفظ مالكيت معنوي

اصالحيه قانون تاسيس وزارت  - نقشه جامع علمي كشور
  -علوم

رويج فرهنگ كسب وكار دانش برنامه ريزي براي ت) 2-2
يان و استفاده از يافته هاي تحقيقاتي و علمي در زندگي بن

روزمره به عنوان يك عامل توسعه اجتماعي و بهبود دهنده 

قانون مديريت  59تبصره  ماده  -نقشه جامع علمي كشور
  خدمات كشوري



    زندگي

برنامه ريزي براي افزايش منزلت، صالحيت حرفه اي  )2-3
استادان و و مرجعيت علمي و اجتماعي معلمان، 

  ژوهشگران  پ

 - برنامه پنجم 18جزئ الف ماده  -اساسنامه انجمن 5ماده 
  نقشه جامع علمي كشور 2راهبرد كالن

ممتاز  اساتيدو  ، معلمان،تجليل و قدرداني از محققان  )2-4
و  و اهدا جوائز در مراسم عمومي و تخصصي فيزيك كشور

  .انعكاس اخبار علمي در مطبوعات و صدا و سيما

  نقشه جامع علمي كشور -اساسنامه انجمن 5ماده 

 

  3راهبرد  مربوط به برنامه ها ي  

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي ) 3-1
  و تبادل استاد و دانشجو المللي و تحقيقاتي معتبر بين

  ي كشورنقشه جامع علم -برنامه پنجم 16ماده  3بند 

گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در  بهره )3-2
جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و 

  خارج كشور

  

  برنامه پنجم 18جزئ ل ماده 

تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز  )3-3
       المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك بين

  برنامه پنجم 19ماده  16بند 

اعزام دانشجويان تحصيالت تكميلي به مراكز و  )3-4
آزمايشگاههاي تحقيقاتي بين المللي در راستاي تكميل 

  پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

 -نقشه جامع علمي كشور -برنامه پنجم 16ماده  3بند 
  سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش

  

 4برد راه مربوط به برنامه ها ي  



  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

برنامه ريزي براي تقويت بنيه مالي انجمن جهت  حمايت ) 4-1
علمي از اعضا از طريق ارسال خبرنامه، مجالت و برگزاري 

  همايش ها و ساير خدمات طبق اساسنامه انجمن

تبصره  -اساسنامه انجمن 5ماده  - برنامه پنجم 20ماده  4بند 
  برنامه پنجم 15ده جزئ و ما

ياد واره ها،  برگزاري مسابقات، جشنواره ها، فستيوالها،) 4-2
گشت هاي علمي، باشگاه فيزيك و اجراي برنامه  بزرگداشت ها،

براي معرفي انجن و  هاي جذاب در ايام و مناسبت هاي علمي
  .جذب اعضا

شرح وظايف كميسيون انجمن هاي  -اساسنامه انجمن 5ماده 
  نقشه جامع علمي كشور -علوم علمي وزارت

انعقاد تفاهم نامه با انجمن هاي همسو و تشكيل اتحاديه ) 4-3
انجمن هاي هم ارز براي گسترش فعاليتها و جلب عضويت هاي 

  .جديد

شرح وظايف كميسيون انجمن هاي  -اساسنامه انجمن 5ماده 
  علمي وزارت علوم

  

 5راهبرد  مربوط به برنامه ها ي  

  الزامات قانوني  پيشنهاديعنوان برنامه 

دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري برنامه ريزي براي ) 5-1
  در منطقه و تثبيت آن 

 1404چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران در افق 
  هجري شمسي

توسعه فرهنگ تتبع و تحقيق و كسترش تحصيالت ) 5-2
  تكميلي

  برنامه پنچم

هش و نوآوري، نظريه پردازي و مستند توسعه ظرفيت پژو) 5-3
  سازي توليدات علمي

اساسنامه  5ماده  - سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش
  انجمن

كتابهايي كه حاوي آخرين  و نشرياتخبر نامه و انتشار ) 5-4
تحوالت و تازه هاي علمي در رشته فيزيك و نشر اخبار فيزيك 

  باشد  و جهاندر كشور

  برنامه پنجم 20ماده  2بند  -انجمناساسنامه  5ماده 

  



 6راهبرد  مربوط به برنامه ها ي  

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

و  IAU, IUPAPعضويت در انجمن هاي بين المللي مثل )6-1
  غيره

  برنامه پنجم -اساسنامه انجمن 5ماده 

و همكاري در  عضويت حقوقي در انجمن هاي داخلي) 6-1
شترك آنها و جلب حمايت مادي و معنوي آنها حوزه وظايف م

  در برگزاري كنفرانس ها و همايش ها

شرح وظايف كميسيون انجمن هاي  -اساسنامه انجمن 5ماده 
  نقشه جامع علمي كشور -علمي وزارت علوم

  

 7 راهبرد مربوط به برنامه ها ي  

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

ول در تحقيق و ارزشيابي مستمر همكاري با مقامات مسئ) 7-1
و تجديد نظر در برنامه ها و كتب درسي و هماهنگ كردن 

  اصطالحات علمي به منظور بهبود وضع تدريس فيزيك

  اساسنامه انجمن 5ماده  -برنامه پنجم 15ماده 

همكاري در ايجاد تحول بنيادين در آموزش و پژوهش در ) 7-2
ويت محتواي كتب سطح آمزش عمومي و آموزش عالي با اول

  درسي

  سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش -برنامه پنجم 15ماده 

  

 8 راهبرد مربوط به برنامه ها ي 

 

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

همسو ساختن سياست هاي  توسعه مشورت دهي در ) 8-1
صنعتي و اقتصادي با سياست هاي ملي نو آئري، فناوري و 

توسعه علم و فناوري نقشه جامع ست هاي كلي سيا 6بند 



  برنامه پنجم -علمي كشور  علم

افزايش سهم نو آوري مبتني بر فناوري در توليد ) 8-2
  ناخالص داخلي با انتخاب فرايند هاي دانش بنيان

سياست هاي كلي توسعه علم و فناوري نقشه  12بند 
  جامع علمي كشور

تجاري سازي علم و برنامه ريزي براي توليد، اشاعه و ) 8-3
  فناوري

سياست هاي كلي توسعه علم و فناوري نقشه  16بند 
  برنامه پنجم -جامع علمي كشور

  

 9 راهبرد مربوط به برنامه ها ي 

  

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

برنامه ر انجمن د ايجاد ساز و كار الزم براي مشاركت) 9-1
و مجامع علمي و همايشها، كنفرانسها ريزي و برگزاري 

  پژوهشي 

  برنامه پنجم 18جزئ ل ماده 

ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم ) 9-2
  سازيها و مديريت كشور در تصميم  مشاركت انجمن

  برنامه پنجم 18جزئ ك ماده 

  

 10 راهبرد مربوط به برنامه ها ي 

  الزامات قانوني  عنوان برنامه پيشنهادي

يس طرح اخالقيات علمي به پيشنهاد پيشنو) 10-1
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي جهت 

  حل مشكل خال قانوني در اين زمينه 

  اساسنامه انجمن 5ماده 

مكاتبه با گروه هاي فيزيك دانشگاه ها و تاكيد بر ) 10-2
اينكه اساتيد راهنما و دانشجويان مسئول رعايت اصول 

و تحقيقات مشتركشان  اخالقي در تهيه پايان نامه ها

  اساسنامه انجمن 5ماده 



  هستند

شبيه  "نظام علمي كشور"پيشنهاد پيشنويس طرح ) 10-3
به كميسيون آموزش و تحقيقات " نظام پزشكي كشور"

مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب در مجلس كه قضاوت 
  نهايي را در مورد جرائم علمي و انتحال را بنمايد

  اساسنامه انجمن 5ماده 

دعوت از حقوقدانان كشور براي ارائه سمينار در ) 10-4
حاشيه كنفرانس ساالنه فيزيك ايران در خصوص اخالقيات 
علمي و تدوين جزوه اي در مورد قوانين موجود در اين 

  مورد و توزيع آن به اعضا انجمن

  اساسنامه انجمن 5ماده 

پيشنهاد به شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات ) 10-5
اوري در خصوص ارائه يك درس يك واحدي در مورد و فن

براي دانشجويان " اخالق حرفه اي و پژوهشي"
  تحصيالت تكميلي

  اساسنامه انجمن 5ماده 

  

  

  سومفصل 

  انجمن قانوني ظرفيت هايو  جايگاه

  قوانين و اسناد باالدستي در انجمن ظرفيت هاي مستقيم و غير مستقيم) الف

و موادي از قوانين، برنامه ها و اسناد باال دستي كه در آنها مستقيما ويا غير مستقيم به نقش و در اين قسمت اجزا، بندها 
 .فعاليتهايي كه انجمن ها ميتوانند در آنها مشاركت كنند احصا ميشود

  هجري شمسي 1404چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران در افق  )1

   به . يران  در سند جشم انداز بيست ساله مبناي بارز علمي آن و تاكيد بر پويايي تفكر استا 1404از ويژگي هاي افق            

   :ژگيهاي زير است  كشور ايران در اين افق داراي ويوان مثال نع           



 ي در توليد برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماع
  .ملي

 شامل آسياي ميانه، قفقاز، (ي آسياي جنوب غربي  دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي  با تأكيد بر جنبش نرم) خاورميانه و كشورهاي همسايه

 .اشتغال كاملسطح درآمد سرانه و رسيدن به 

  برنامه پنج ساله پنجم )2

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند  وزارتخانه ...ـ به منظور تحول بنيادين 15ماده
   :اقدامات زير را انجام دهند

...  

و پژوهشي بر اساس شاخصهاي  بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه
هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت  مورد تأييد وزارتخانه
  آموزشي و پژوهشي

ها، گروهها و  تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته
ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش  هاي ذي  حصيلي موكول به رعايت شاخصهاي ابالغي از سوي وزارتخانهمقاطع ت

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند  وزارتخانه. عالي و تحقيقاتي است
به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار بندي را بر اساس اين نظام  عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه

  .نمايند

ـ دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، 16ماده 
  :اقدامات زير را انجام دهد

...  
  

اندازي دانشگاههاي  المللي از طريق راه بر بينـ گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معت3
هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي  مشترك، برگزاري دوره

هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و  ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسالم به ويژه در زمينه
ار جمهوري اسالمي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء د اولويت

  هيأت علمي



ـ دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير 18ماده
  :را انجام دهد

  سازي فرهنگالف ـ ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق 

...  

هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در  ك ـ ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن
  سازيها و مديريت كشور تصميم

ل ـ ايجاد ساز و كار الزم براي مشاركت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها، كنفرانسها و مجامع 
گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم  المللي و برتر جهان و بهره ي بينعلمي و پژوهش

  كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور

   ـ19ماده 
 شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانين به دولت اجازه داده مي ...الف ـ  

  :موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد
...  

       المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك ـ ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين16

  ـ20ماده    
  :دولت مجاز است ...متخصص و متعهد، سازي براي تربيت نيروي انساني  الف ـ به منظور زمينه   

....  
هاي مختلف علمي با  ـ حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجالت پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه2

اي كه تا پايان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي نسبت به سال  حفظ كيفيت به گونه
همچنين تمهيدات الزم براي دسترسي به بانكهاي اطالعاتي . ارم را حداقل به دو برابر افزايش دهدپاياني برنامه چه

  .علمي معتبر را فراهم نمايد

....  
  .هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد ـ از انجمن4
...  

و فناوري و بهداشت، هاي علوم، تحقيقات  هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه اجراي دوره
  .گونه شعب بالمانع است درمان و آموزش پزشكي در اين

  نقشه جامع علمي كشور) 3



 اگر . نشر دانش و اداي زكات علم همراه با حفظ مالكيت معنوي: بخش ارزش و رويكردهاي حاكم بر نقشه آمده است در
برنامه هاي زيرساختي عملياتي شود به تنهايي اين بند از احكام مترقي و صريح انتشار علم و دانش در صورت تنظيم 

تقويت و ترويج : در بخش سياستهي كلي علم، فناوري و نوآوري آمده است. كافيست تا اهداف ترويج علم رابرآورده كند
  .همه جانبه تالش علمي و فناوري با روحيه جهادي توام با رعايت اخالق علمي و حرفه اي

  ي كشور آمده استدر بخش راهبردهاي علم و فناور :  

  .   ترويج و تبليغ توجه به علم به عنوان گفتمان مسلط در جامعه-

  توسعه فرهنگ تتبع و تحقيق در سطح عموم براي پاسخ گويي به سئواالت اساسي آنها-

مل ترويج فرهنگ كسب وكار دانش بنيان و استفاده از يافته هاي تحقيقاتي و علمي در زندگي روزمره به عنوان يك عا-
  توسعه اجتماعي و بهبود دهنده زندگي

  ژوهشگران   افزايش منزلت، صالحيت حرفه اي و مرجعيت علمي و اجتماعي معلمان، استادان و پ-

 توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، براي شكوفايي و توليد : 2راهبرد كالن
زه هاي اسالمي از طريق توسعه و تعميق و به كارگيري مؤلفه هاي فرهنگي، اجتماعي و علم و فناوري بر مبناي آمو

  سياسي

  توسعه و تعميق و تقويت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پايه: 13راهبرد كالن 

  

  

  سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش )4
  

  ها و نهادها از طريق گسترش ساختار تلفيقي و توسعه ي تعامالت نظام تربيت رسمي و عمومي با جامعه و ساير دستگاه
 مسئله محور در طراحي و اجراي برنامه هاي درسي

  ايجاد انعطاف در برنامه هاي درسي تربيت معلم متناسب با تحوالت علمي و نيازهاي نظام تربيت رسمي و عمومي با
 لمانتأكيد بر رويكرد تلفيقي و به روز رساني توانمندي هاي تربيتي و تخصصي مع

  بسط و توسعه زمينه پژوهندگي و افزايش توانمندي هاي حرفه اي به شكل فردي و گروهي ميان معلمان و تبادل تجارب
 و دستاوردها در سطح محلي و ملي



  ايجاد قابليت هاي نقد و اصالح برنامه هاي درسي و صالحيت هاي پژوهشي، فناوري، مشاوره و راهنمايي و سواد اطالعاتي
 )به ويزه براي دوره دبستان(و مديران آموزشگاهيدر معلمان 

 تقويت هماهنگي بين برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش و آموزش عالي 

  به بازنگري در سياست ها و مأموريت هاي مؤسسات آموزش عالي، به ويژه دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي كمك
 تخصصي از مدارس در هر منطقه و ايجاد ساختار هاي ضروري براي پشتيباني علمي و

 تغيير و نوآوري در نظام تربيت رسمي و عمومي با رويكرد سازمان يادگيرنده 

 پژوهشي با نظام تربيت رسمي و عمومي در سطوح ملي، منطقه ي و -برقراري ارتباط سازمان يافته ميان مراكز علمي
 محلي با تأكيد بر شبكه سازي

 ي بوميتيه پردازي و مستند سازي تجربيات تربيتوسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري، نظر 

 ارتباط سازماني فعال با مراكز و قطب هاي علمي و پژوهشي داخل و خارج 

  ارتقاي سطح شايستگي هاي حرفه اي نيروي انساني در طراز جهاني 

 مشاركت فعال در تعامالت بين المللي، با اولويت جهان اسالم  

  

  قانون مديريت خدمات كشوري) 5

آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري : امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي -9ماده
آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، : دارد و موجب بهود وضعيت زندگي افراد مي گردد از قبيل

. عات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسالميتوانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطال  

امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از  -13ماده
نظارت و حمايت دولت و با طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صالحيت شده و با

: هاي ذيل انجام مي گردد استفاده از شيوه  

. اعمال حمايت هاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف -1  

خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي  -2  

صوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع مشاركت با بخش تعاوني و خ -
. فيزيكي  

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا  -4
. بخشي از هزينه سرانه خدمات  



هاي اجرائي  ي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاهايجاد و اداره واحدها -5  

مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي ) 4لغايت 1( الذكر  اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق -1تبصره
. دولتي وظيفه دولت است  

بهداشتي و  موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي،تاييد صالحيت علمي و اخالقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به  -2تبصره 
فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز 

. مطابق قوانين و مقررات مربوط است  

تعاوني و خصوصي و نهادها و ( خش غير دولتي،هاي اجرائي توسط ب امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه -14ماده 
. انجام خواهد شد و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد) موسسات عمومي غير دولتي  

شي كارمندان هاي آموز دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه - 59ماده 
. خود را تدوين نمايند  

ها  هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره توانند در قالب برنامه دستگاههاي اجرائي مي -تبصره 
ها  و ارزشيابي دورهتوانند كليه مراحل طراحي، اجراء  همچنين دستگاههاي مزبور مي. و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند

و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صالحيت فني و تخصصي 
. آنها به تائيد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند  
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  :اهداف انجمن    : 5ماده 

قيقاتي در زمينه فيزيك ميان فيزيكدانان و ميان هيئت آموزشي مؤسسات آموزش عالي ايجاد و تحكيم روابط علمي و تح) الف
  . كشور
  . كوشش در اعتالي سطح آموزش فيزيك در كشور) ب
  . كوشش در جهت باال بردن سطح دانش و اطالعات هيئت آموزشي فيزيك) ج
  . آشنا كردن معلمان فيزيك با تازه ترين روشهاي آموزشي) د
ا مقامات مسئول در تحقيق و ارزشيابي مستمر و تجديد نظر در برنامه ها و كتب درسي و هماهنگ كردن اصطالحات همكاري ب) ه

  . علمي به منظور بهبود وضع تدريس فيزيك
منظور همكاري و آگاهي از پيشرفتهاي حاصل در امر ((برقراري ارتباط با موسسات علمي ساير كشورها و مجامع بين المللي ) و

  . و پژوهش فيزيك در آن كشورهاآموزش 
انتشار نشرياتي كه حاوي آخرين تحوالت و تازه هاي علمي در رشته فيزيك و نشر اخبار فيزيك در كشور باشد و انتشار ) ر

  . كتابهايي كه به ارتقاء فرهنگ فيزيك كمك مي كند



  . ز طريق چاپ و انتشار جزوه ها و رساالتآگاه كردن ساير كشورها از پيشرفتهاي آموزشي و پژروهشي فيزيك در ايران ا) ح
  . ايجاد ارتباط دائمي ميان فيزيكدانان كشور به منظور تبادل نظر در آموزش و پروهش فيزيك) ط
  ). فصلي يا ساليانه(تشكيل كنفرانسها و سمينارهاي علمي و آموزشي ) ي
فتهاي علمي شايسته اي نايل شده اند و همچنين تجليل و قدرداني از محققان و مدرسان ممتاز فيزيك كشور كه به پيشر) ك

  . كساني كه به نحوي خدمات برجسته اي در پيشبرد هدفهاي انجمن انجام داده اند
  . بزرگداشت دانشمندان مشهور فيزيك جهان) ل
مقامات  هر گونه بررسي در مسايلي كه به پيشرفت فيزيك در كشور كمك كند و تسليم نتيجه بررسي به شكل پيشنهاد به) م

  . زيربط
  . ايجاد و تحكيم ارتباط بين تحقيقات فيزيكي و صنايع كشور) ن
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دانشگاهها، (ها  سازمانها و تشكل (... دانشمندان، پژوهشگران، نويسندگان، متخصصان و(اگر نهاد علم را شامل مجموعه افراد 
 مراكز اسناد و(، امكانات و منابع ...)كنفرانسها، سمينارها، كارگاهها و (تجمعات  و...) يقاتى و هاى علمى، مراكز تحق انجمن

در  يابيم كه يكى از عناصر اصلى و زير بنايى در مى ،و هنجارها و روابط و قواعد و جو حاكم بدانيم...)ها، كتب، مجالت و  كتابخانه
تخصصى در بين اعضاى اين اجتماع و بين  هاى فكرى و و وجود روابط و تعامل” مياجتماع عل“اين نظام نهادى و سازمانى، مفهوم 

اى، عالوه بر آشنايى با تحوالت و  رشته  اى و بين علمى و همكاريهاى رشته وجود اجتماع. هاى علمى در سطح دنياست اجتماع
هنجارها و ضوابط و  ت بر اعمال و اجراىجديد، و تدوين معيارهاى ارزيابى قوت و ضعف كار علمى، امكان نظار دستاوردهاى

 –هاى مهم اجتماع علمى كه  يكى از ويژگى. كند فراهم مى جلوگيرى از انحرافات و انباشت و پيشرفت در محيط علم و پژوهش را
پژوهش  اندركاران علم و فراهم شدن امكان ايجاد ارتباط بين دست -بخشد  ترويج علم را سرعت مى تحقيقاً پيشرفت در توليد و

، فراهم كردن بستر مناسب »مدني جامعه«عنوان حلقه مفقوده  هاى علمى در آغاز هزاره سوم، به با توجه به اهميت انجمن... .، است
  .براى فعاليت اين سازمانها امرى مهم است

  

  انجمن هاي علميوظايف كميسيون  -3ادهم
  
  اجراي آن پس از تأييد وزير ذيربط مورد عمل كميسيون وها و روش اجرايي و ضوابط  بررسي و تصويب دستورالعمل -- 

  رسيدگي به درخواست تأسيس انجمن و صدور مجوز تأسيس –  
  بررسي صالحيتهاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس و هيأت مديره –  
  صدور مجوز تأسيس انجمن –  
  بتصويب اساسنامه انجمن و تصويب هرگونه تغيير در اساسنامه مصو –  



  هاي مربوط رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات ها و ضوابط مربوط به تشكيل هيأت بررسي تخلفات، نحوه نامه تصويب آيين –  
  تعيين هيأت بررسي تخلفات و هيأت نظارت بر عملكرد انجمنها –  
  نامه داخلي كميسيون تصويب آيين –  
  خابات انجمنهاتعيين نماينده براي نظارت بر حسن اجراي انت –  
  نظارت بر حسن انجام كار انجمنها –  
  تصويب تصميمات هيأت بررسي تخلفات –  
 

  

  
  


