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جمهوری اسالمی ايران 

سند ملی گياهان دارويی و طب سنتی

این سند به استناد قسمت الف بند 5-1 فصل پنجم نقشه جامع 
علمی کشور و بر اساس نسخه نهایی شده در جلسه 32 مورخ 
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کشور، در جلسه 735 مورخ 1392/4/25 شورای عالی انقالب 
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جلسه  ۷۰۴ 
مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶  

شوراي عالي انقالب فرهنگي

  شرح:
اساسنامه »دانشگاه فرهنگيان« كه در جلسه ۷۰۴ مورخ 
۹۰/۱۰/۶ شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا به پيشنهاد 
مورخ ۹۰/۶/۲۸ وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده 

است، به  شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود:

 فهرست
5�������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمه:

ماده�1-�اهداف�کالن:�����������������������������������������������������������������������6

ماده�2-�راهبردها:����������������������������������������������������������������������������6

ماده�3-�اقدامات�ملی:����������������������������������������������������������������������7

ماده�4-�راهبری�و�نظارت�����������������������������������������������������������������9

ماده�5-�����������������������������������������������������������������������������������������10
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بین�المللـی�جمهـوری� علمـی� روابـط� مصوبـه�»سـند�جامـع�
اسـالمی�ایـران«�کـه�در�جلسـه��805مـورخ��1396/12/15
شـورای�عالـی�انقـالب�فرهنگی�به�تصویب�رسـیده�اسـت،�به�

شـرح�ذیـل�بـرای�اجـرا�ابـالغ�می�شـود:�
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جلسه  ۷۰۴ 
مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶  

شوراي عالي انقالب فرهنگي

  شرح:
اساسنامه »دانشگاه فرهنگيان« كه در جلسه ۷۰۴ مورخ 
۹۰/۱۰/۶ شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا به پيشنهاد 
مورخ ۹۰/۶/۲۸ وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده 

است، به  شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود:

مقدمه:

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
ایران، بند ششم سیاست های کلی علم و فناوری و راهبرد 
آنها گسترش  نقشه جامع علمی کشور که در  کالن نهم 
حوزه  در  بخش  الهام  و  سازنده  فعال،  تعامل  و  همکاری 
علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر 
و  کشور  استقالل  تحکیم  با  همراه  جهانی  و  منطقه ای 
جلوگیری از تحقق اهداف نظام سلطه براساس اصل عزت، 
حکمت و مصلحت مورد تأکید قرار گرفته و به منظور اجرای 
رهبری)مدظله العالی(  مقام معظم  مورخ 1395/6/9  دستور 
درخصوص مراودات و مبادالت علمی، آموزشی و پژوهشی با 
سایر کشورها، سند حاضر با عنوان »سند جامع روابط علمی 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران« به شرح ذیل به تصویب 

رسید:
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ماده�1-�اهداف�کالن:

فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  مبادالت علمی،  و  مراودات 
علمی  »روابط  اختصار  به  سند  این  در  که  بین المللی 

بین المللی« نامیده می شود، دارای اهداف کالن ذیل است:
و . 1 دانش ها  برای کسب  فعال  دیپلماسی علمی  تحقق 

فناوری های برتر و نوپدید و مورد نیاز اولویت دار کشور و 
همچنین افق گشایی علمی براساس مبانی معرفتی اسالم

ارائه،  بسط و تعمیق مطلوب معارف و علوم انسانی و . 2
اسالمی در مجامع علمی بین المللی به ویژه جهان اسالم

اسـتفاده هماهنـگ و منسـجم از ظرفیت هـای علمـی . 3
کشـور جهت ارتقاء سـطح علمـی و فناوری سـایر جوامع 

و کشـورهای همسو 
فناوری . 4 و  علمی  دستاوردهای  انتقال  و  انتشار  ترویج، 

کشور در چارچوب منافع ملی و سیاست های کالن نظام 
مقابلـه بـا نفـوذ و انحصارطلبـی علمی نظام سـلطه و . 5

حفاظـت و صیانـت هوشـمند از سـرمایه های انسـانی و 
کشـور  علمی 

ماده�2-�راهبردها:

هماهنگــی و هم افزایــی دســتگاه های ذی ربــط و . 1
ــرای توســعه همکاری هــای  سیاســت گذاری یکپارچــه ب

ــی ــی بین الملل علم
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جلسه  ۷۰۴ 
مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶  

شوراي عالي انقالب فرهنگي

  شرح:
اساسنامه »دانشگاه فرهنگيان« كه در جلسه ۷۰۴ مورخ 
۹۰/۱۰/۶ شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا به پيشنهاد 
مورخ ۹۰/۶/۲۸ وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده 

است، به  شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود:

میان . 2 فراملی  صیانت شده  شبکه های  توسعه  و  تقویت 
دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ها و حوزه های 
علمیه، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و شرکت های 

دانش بنیان در داخل و خارج از کشور
سایر . 3 با  علمی  روابط  الهام بخش  و  هوشمند  توسعه 

کشورها با تأکید بر مزیت های نسبی کشور به ویژه در علوم 
اسالمی

رویکرد . 4 با  تولید  و  طراحی  دانش  به  دستیابی  تسهیل 
بومی سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز با پیشگیری 

از آسیب های احتمالی آن 

ماده�3-�اقدامات�ملی:

تقویت و بهره  برداری از ظرفیت سفارتخانه ها، رایزنی های . 1
فرهنگی و سایر نهادهای فعال در عرصه بین المللی برای 

توسعه هوشمند نظام روابط علمی بین المللی)1(
طراحی و پیاده سازی سامانه امن ثبت اطالعات، رصد، . 2

پایش و ارزیابی روابط علمی بین المللی کشور )1(
تعیین ضوابط و تسهیل هدفمند عضویت و نقش آفرینی . 3

تأثیرگذار سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، مراکز 
و  پژوهشگران  صنفی،  و  علمی  انجمن های  دینی،  علوم 

فناوران در مجامع و رویدادهای علمی بین المللی)2(
تعیین چارچوب و ضوابط ارائه و نشر دستاوردهای مهم . 4

و برون دادهای علمی اولویت دار در عرصه های بین المللی 
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از طرق مختلف از قبیل پایگاه ها و بانک های اطالعاتی، 
شبکه های اجتماعی، مقاالت، شناخت نامه ها، پایان نامه ها، 
کنفرانس ها و رویدادهای کارآفرینی به منظور رعایت منافع 

ملی و ایجاد فضای امن ارتباطی)2(
فناورانه . 5 و  علمی  خدمات  و  محصوالت  بازار  توسعه 

به ویژه دانش بنیان در کشورهای هدف کمک های علمی و 
فناوری به کشورها و جوامع همسو با بهره گیری هدفمند از 

دیپلماسی و کمک های توسعه ای کشور)3(
ترجمه، نشر و گسترش منابع و دستاوردهای علمی و . 6

انسانی و معارف  به ویژه علوم  ایرانی- اسالمی  فرهنگی 
اسالمی با بهره گیری از توانمندی های حوزه های علمیه و 

سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور)3(
زبان . 7 ترویج  ابزارهای  و  به کارگیری روش ها  و  توسعه 

بین  در  فارسی  زبان  جایگاه  ارتقای  به منظور  فارسی 
زبان های بین المللی علمی )3(

توسعه ساز و کار جذب، اقامت و بهره گیری ضابطه مند . 8
و  فناوران  پژوهشگران،  دانشمندان،  توان  و  ظرفیت  از 
دانشجویان خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور )4(

سامان دهی، حمایت و هدفمند کردن پذیرش دانشجویان . 9
فرصت های  و  تحصیلی  بورس های  اخذ  و  غیرایرانی 
مطالعاتی خارج از کشور مبتنی بر اولویت های تعیین شده در 

اسناد باالدستی نظام )2 و 4(
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جلسه  ۷۰۴ 
مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶  

شوراي عالي انقالب فرهنگي

  شرح:
اساسنامه »دانشگاه فرهنگيان« كه در جلسه ۷۰۴ مورخ 
۹۰/۱۰/۶ شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا به پيشنهاد 
مورخ ۹۰/۶/۲۸ وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده 

است، به  شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود:

توسعه همکاری های علمی بین المللی ازقبیل دوره های . 10
آموزشی و دانشگاهی، پروژه ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت های 
با  مشترک  سرمایه گذاری  و  علمی  مجالت  دانش بنیان، 

کشورهای خارجی)4(
تبصره:�تدوین و تصویب ضوابط مربوط به این اقدام مطابق 

بند 2 ماده 4 سند عمل خواهد شد. 
پیاده سازی پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و . 11

طرح های مهم ملی و نظارت بر آن)4(
صیانت از پژوهشگران و فناوران، دستاوردهای علمی . 12

و حقوق مالکیت فکری آن ها در عرصه های بین المللی و 
آگاه سازی و ارائه آموزش های الزم )2 و 3(

ماده�4-�راهبری�و�نظارت

وظیفـه . 1 فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  دبیرخانـه 
نظـارت بـر این سـند و سـایر اسـناد بین المللـی در عرصه 
روابـط علمـی و فرهنگـی را با همـکاری مبادی مسـئول 

بـر عهـده دارد.
کشـور . 2 علمـی  جامـع  نقشـه  اجـرای  راهبـری  سـتاد 

براسـاس تبصـره 4 مـاده 5 آیین نامـه سـتاد، بـا حضـور و 
حـق رأی وزیـر امـور خارجـه و وزیـر اطالعـات، وظیفـه 

تصویـب ضوابـط الزم را بـر عهـده دارد.
تبصره: حسب موضوع، عالی ترین مقام سایر دستگاه های 

مرتبط با حق رأی به جلسات ستاد دعوت می شود. 
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معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری مسـئولیت . 3
اجرایی سـازی مفاد این سـند را برعهـده دارد. 

ماده�5-

�این سند مشتمل بر یک مقدمه، 5 ماده و 2 تبصره در جلسه 
805 مورخ 1396/12/15شورای عالی انقالب فرهنگی به 
تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجراست و مصوبات و 

سیاست های مغایر، لغو و بالاثر خواهند بود.

28

وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مصوبه »الحاق يك تبصره جديد به ماده ۷ اساسنامه دانشگاه 
فرهنگيان«  كه در جلسه ۷۴۲ مورخ ۹۲/۱۲/۶ شورای عالی 
انقالب فرهنگی و بنا به پيشنهاد مورخ ۹۲/۹/۱۸ وزير آموزش 
و پرورش به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا 

ابالغ مي شود: 

»تبصره ۲- وزير آموزش و پرورش به عنوان نائب رئيس،  
رياست هيأت امنا را در غياب رئيس جمهور برعهده خواهد 

داشت«.

حسن روحانی

رئيس جمهور و رئيس شورای عالی انالب فرهنگی


