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 مقدمه
 

نرهرن  ییها ن    که بهه نرهر حها ب    پدیدة مهیب و مخرب ویروس کرونا
فقه    ؛نسه   بیسه  و ییه   هها رر رهر    ترین بیماریترین و کشندهفرنگیر
کهه   رننسه  بیسهم    رر آغا  رهر   ،آنفلوآنزنی نسپانیایا بدیل آ  رن تون ما

 میلیهو  نفهر ننسها   هدم بیمهاری ویهروس       15سبب جا  باخمن بهی  ن   
نی که  ضور خهور  گونهس  بهنلعاره نضریب ننمقال فوق رنرنی 29-کووید
گما  پیامهدهای ن ممهالا   با ه نس مرساندجا به نثبات سرع  رر همهرن به

آ هیار و   ،ریهز و رر ه    ،های خونسهمه و ناخونسهمه  حورت یاری رن به 
برنی همۀ نهارها ن  جمله نهار رننشگاه و مرنکز آمو ش عالا رر پها   پنها 
له نرام آمو ش عالا کشور رر  مرة های آمو  ا ن  جمنرامکه چرن رنررم 

ههای آ هیار و   ها و کهارویهه بر مأموری  بنا که دررنر رنرننهارهای جمعا 
ههای  های تعاملا و نرتباطا رر بین جمعیه  ترین میدن  ا  ن  وسیعپنها 
رهنهدگا   رننشجویا ، نعضهای هیته  علمها، کارکنها  و نرن هه       ا ؛هدف

هها و تهدنبیر   تهشش  رغ  تمهام ر نمیجه بهربرخوررنرندم  ،خدمات رننشجویا
جهها   های  ده ن  ریگر رننشگاهها و  ونهد نرن هکه گزنرش ده، چنا ننجام
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روننها،   -های فرهنگها، نجممهاعا  د، نهار رننشگاه رر  مینهرهنیز گونها ما
د نه خور رن رنرند مونجهه خونه ویهة های تنیدگانرمصاری و سیاسا که رره 

م نفزو  مونجه کرره نس  مشیلها رن با نرنمۀ فعالی نمیا  ه ونرعیما ک ؛بور
ا نس  که رر ة تام و رر مدیپدبر نین، مستلۀ  یوع ویروس کرونا به مثابه 

نفهوذ پیهدن کهرره و نذهها  و نعیها        جامعهه نفهرنر   آ هار  و  ندگا  یذهن
 او چنهدوجه  دهیچیپ یخدنرپس ر نجمماعا رن مشغول خور ساخمه نس م

 مرة مسها ل بهدخی     پهوها آ  رن رر ناسا   و ة سیاس لهکه مست نس 
جویا رر باب  هل و تعهدیل چنهین مسها لا عمومها  رر      ندم چاره ناسما

گذنری عموما و نجمماعا مورر توجه و نهممام عالمها   های سیاس  و ه
نی ن  نیهن نو همار رربررنرنهدة مجموعهه    گیهررم  گذنرن  ررنر مها و سیاس 
کهه همچنها  نیها  بهه نبهرنم بهر آنهها         ؛ ده ررهای نخمیارها و رنهبسیاس 

آمهده و بهه  هدنرل رسهاند      منرور گذنر ن   رنی  پهی  به ؛ضرورت رنرر
گشایا، بها آرنیا و ورور  های ممرتب بر نین  رنی  سخ  و نیز نفقهزینه

ههای عرحهۀ فضهای مجها ی و     گیری ن  ظرفی تر و بهرهبه مسیرهای تا ه
های نهوین آمو  ها   بر فناوریو ش نلیمرونیک که مبمناهای نوین آم یوه

م پرپیدنس  که مجموعه مؤسسهات  نهمی  روچندن  پیدن کرره نس هسمند 
های خور ها و مأموری الی آمو  ا و پهوهشا جه   فظ و نسممرنر فع

پیوسمه باید نسب  به طرح مسیرهای کارآمدتر و رفهع مشهیشت ن ممهالا    
  من  خور نشا  رهند تشش و هو مندی ال م رن



 

  ؛بخش اول
ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در سیاست

 گیری کرونامقابله با همه
 

 ها و راهبردهای عمومیالف( سیاست

گونهه کهه تهاکنو     م نرام آمو ش عالا کشور نباید تعطیل  ور بلیه هما 2
 بایسما به کمک با آرنیا و چرخ  بهه سهوی فضهای   عمل کرره نس  ما

هها و  ههای نهوین آمو  ها و تعریهن برنامهه     کهارگیری  هیوه  مجا ی و به
 رو  تقوی  و رنهبری  ور؛ ، رو بهآرالب ها رر فعالی 

ههای  گشهایا و نهوآوری  م تقوی  ررک، بصیرت و بین   هروندن ، نفهق 1
ههای  آمهو ه  قیقه    رنیا و ن  عرحه خارج کرر  هر آنچه با تا ه، خرنفه

گرنیها نسهب  و   ر جمعها، عهدنل ، آ نرگها و ونرهع    و یانا، ننسانا، خر
 سب وثیقا ندنرند ن  ضروریات نس ؛تنا
فنها،   -های نرهری و عملها  م تشش و  رک  به سوی مر های رنن  رر  و ه1

 مبارالت علما فرنملّا ونجب نس ؛توسعه و تعمیق تحرک و پویایا و نشاط  فظ 
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نهای  مساعا خور رن  ها و مرنکز پهوهشا و فناوریم ال م نس  رننشگاه4
ههای نبمیهاری بها    رر نیل به  ناسایا و کشن ونکسن بیماری، طرح نرهدنم 

ههای تشخیصها مهورر نیها ،     هدف مهار و پیشگیری، تولید و ساخ  کی 
 رند؛بر نیا  و همانند نین به کار بنبزنرها و وسایل مور

بها   منسهج  پهذیری نجممهاعا رر چهارچوب نرتبهاطا     م تقوی  مستولی 5
هها و توننمنهدی   رابلیه   عۀ پیرنمهو  و فرنپیرنمهو  بهه منرهور نرتقهای     جام

محیطها، حهنعما و   های نجمماعا،  یس  هروندن  رر مونجهه با مخاطره
نمهرو  رر پها ییهدیگر    ها مستلۀ ریگر که رر جهها  پرتغییهر و تشطه     ره

 آورند؛سربرما
 رسمگاها؛بخشا و بیننفزنیا بینم تقوی  تعامل و ه 1
 ؛گذنری تجارب و رسماوررهان مرنکم به7
 ناخ  و ونکاوی عالمانه و چندجانبۀ مسهتله   گرنیا رر رالبجانبهم همه1

نی و محصور نیرر  مستله رر سا   و  هو ة  ر مهبا روییرر و نگاه بین
  ناخما معین؛

مستلۀ  ار و فرنگیهری نسه  کهه     29-گرنیا:  یوع بیماری کوویدم آینده9
ای  ندگا  هروندن  نفوذ و  ضور پیدن کرره و نباید به هرر تماما عرحه

رونهدها  مدت آ  نندیشید بلیه نیا منهد ررک  وضعی  کنونا و آیندة کوتاه
 نی ررن مدت نس ؛رر آینده

م توجه به پیامدهای چندگانۀ موضهوع رر رالهب ریهد  و تحلیهل آ  رر     21
ت آ  رر چارچوب سشم  جسما، روننا و نجمماعا و نیز، آثهار و تبعها  

 های آمو  ا؛  رورة پساکرونایا رر فضا و محی 
بهر مبنهای تولیهدنت    های نجمماعا و نمهارین رننشهگاه   م تقوی  سرمایه22

    علما نافع و معطوف به مشیشت جامعه؛



  11/ .... ها و راهبردهای سیاست ؛بخش اولـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م تأکیههد بههر رجحهها  منههافع جمعهها و ملّهها بههرنی نیههل بههه فونیههد و    21
رونهد و   مار ما های بزرگمری که ه  پاسخا به منافع فرری بهسورمندی
 ض با منافع ریگری و ملّا نیسمند؛ه  معار

 م ترویج گفمما  همدلا و همبسمگا ملّا؛21
بههر نجممههاعا رنخلهها یهها منمخههب مبمنهها -هههای فنههام تقویهه   ههبیه24

نی رن سیسمما که نمیا  فعالی   بیهبخشا و بینسا وکارهای نرتباط بین
 کند؛نه  ماهار عل  و رننشگاه فررر ررو  و با بیرو  ن

م بایسمه نس  که نهار رننشگاه به مثابه نهاری تخصصا رر ترویج رننشا کهه  25
گونه ورور کند کهه آمهارگا ال م رن رر   مموجه نمور مدنا و  هروندی نس  آ 

کنشگرن  و  هروندن  نسب  به مدیری  رفمهار و کهن  خهور رر مونجههه بها      
هههای الههب مشههارک ، رر ر29-هههایا ماننههد  ههیوع ویههروس کوویههدمخههاطره

 برنی یک رورة رو ساله نیجار کند؛ ک خورمرنربما و ریگرمرنربما، رس 
ههای  م کمک به  فظ فضای آرنم  و پرهیز ن  نیجار و گسهمرش تهن   21

پههذیری کنشههگرن  عرحههۀ سهها ی مسههتولی روننهها رر جامعههه و برجسههمه
 روسما؛سشم ، تقوی  رو یۀ ن  خورگذ مگا، فدنکاری و نوع

برپهایا جلسهات    مجها ی رر  ظرفی  و نمیا  فضایفارة  دنکثری ن  م نسم27
کلیۀ سطوح مدیریما و مشهارک  رنر  نعضهای هیته  علمها و کارکنها        رر

 غیرهیت  علما و نررسنجا ن  نیشا  رر ننطباق با  رنی  و مدیری  بحرن ؛
های فناوری نطشعهات بهه منرهور توسهعه و بهبهور      م تقوی   یرساخ 21

بسمر فناوری نطشعهات و همچنهین، بهبهور و نرتقهای کیفیه        فرنیندها رر
 های رول  نلیمرونیک؛ ده رر چارچوب برنامهخدمات نرن ه

هها ن   ها و پهوهشهگاه های رنرة موجور رر رننشگاهم بهبور کیفی  پایگاه29
های گوناگو  ساخماری و محمونیا با هدف نرن ۀ خدمات به کهاربرن   جنبه

 گاها رر بسمر وبم  رننشررو  و بیرو 
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 ها و راهبردهای اختصاصیب( سیاست

 دانشگاهیهای محیطی و دروناقدام -9

سها ی، همیهاری و پیشهگیری ن     تشییل جلسات سهمار آگهاه  م تدنوم 2-2
 یوع بیماری کرونا با همیاری رننشگاه علوم پز هیا رر رننشهگاه معهین    

و مؤسسههات  هههاههها بهها  ضههور نماینههدگانا منمخههب ن  پهوهشههگاهنسههما 
 پهوهشا؛

ههها بایههد رر هههر نسههما  ضههمن نیجههار نرتبههاط مسههمقی  بهها  رننشههگاه م2-1
های علوم پز یا، نیا های پهوهشا و عملیاتا آنها رن رریافه  و  رننشگاه

نسب  به تأمین و ننجهام آنهها نرهدنم کننهدم رر نیهن خصهوا ال م نسه         
نالخمیهار  اینهدة تهام  گونه که ربش  نعشم  ده نس ، ر یس رننشگاه یا نمهما 

های تخصصها  ضهور رن مها رن همه     وی رر سمار کرونای نسما  و کمیمه
ه و نعضهای هیته  علمها    با ند تا بمونننهد مهونرر رن بها مهدیری  رننشهگا     

 هماهنگ کنند؛
 ناسها،  های موجور رر  و ة علوم پایه،  یس با توجه به توننمندی م2-1

های علوم پایه، کشاور ی ننشیدهها و رفناوری رر رننشگاهژنمیک و  یس 
و رنمپز ههیا و ضههرورت همیههاری آنههها بهها و نرت بهدن هه  رر تهیههۀ   

ها و سایر عملیات پشمیبانا، کماکا  بها  های تشخیصا و بررسا نمونهکی 
فنههاوری کههه مسههتولی    پهوهشههگاه ملّهها مهندسهها ژنمیههک و  یسهه    

 ال م رن به عهده رنرر همیاری  ور؛های هماهنگا
 مای  ن  ون دهای فنّاور مسمقر رر مرنکز ر د رننشهگاها  مرنر م نسم2-4

های عل  و فنّاوری که رر تولید محصول یا به منرهور کهاه  بهار    و پارک
 کنند؛ارت ویروس کرونا فعالی  ماخس
های عل  و فناوری و مرنکز ر د رننشگاها نسممرنر  مای  ن  پارکم 2-5

ههای  و همچنهین، آ مایشهگاه   ها و مؤسسهات پهوهشها  ونبسمه به رننشگاه



  13/ .... ها و راهبردهای سیاست ؛بخش اولـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصصا که ن  نمیانات و تجهیزنت ال م برنی تولیهد نرهشم مهورر نیها  و     
   بار ه با ویروس کرونا برخوررنرند؛پشمیبانا ن  م

تهأمین نیا ههای   نفهزنری و  نفزنری و نرمهای سخ م تقوی   یرساخ 2-1
نهای بانهد   نفزنری مطابق با نمیانات  یرساخما منطقه ن  نرر سهرع  په نرم

 نینمرن ؛
ههای نهوین آمو  ها و    م تقوی  رنن  ریجیمالا و نسمفاره ن  فنهاوری 2-7

 ها؛کاه   یاف ریجیمالا میا  نسل
ههای  م ررخونس  و پیگیری ن  و نرت نرتباطات جه  تخصیص بسمه2-1

رننشههجویا ، نسههاتید و ریمهه  بههرنی نینمرنمهها رنیگهها ، تشههویقا یهها نر ن 
 م  پهوهشگرن 

 

 های اختصاصی هر حوزهج( اقدام

 حوزۀ آموزشی   –9

های مجا ی با نرن ۀ م نیجار جنبشا فرنگیر برنی نرتقای کیفی  آمو ش2-2
هها و مؤسسهات   آمو ش مدنوم به نعضای هیت  علما و کارکنا  رننشهگاه 

کننهد بها تأکیهد بهر نسهممرنر نرن هۀ       پهوهشا که رر نمر آمو ش فعالی  مها 
ها و فرهنهگ   یابا مسممر، توسعۀ مهارتهای مجا ی، نرارت و نرآمو ش

هها و  ریجیمال مانند ونرعی  مجا ی و ونرعیه  نفهزوره، برگهزنری کهشس    
نی و آ مو  نهایا، آمو ش و های رورههای مجا ی، نخذ آ مو آ مایشگاه

نسمفاره های رابلفرمآ نا کرر  نعضای هیت  علما و کارکنا  با ننونع پل 
 ی و نلیمرونیک؛های مجا رر  و ة آمو ش

های مسممر و م بسنده نیرر  به آ مو  پایا  نیمسال و تأکید بر نر یابا2-1
ههای سهنج  هو همند،    ههای ال م همچهو  توسهعۀ روش   تهیۀ کارنو  

 های نلیمرونیک؛      های برخ  و آ مو نر یابا
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نفزنرهههای کههاربرری و  م ننجههام تمهیههدنت ال م جههه  تههأمین نههرم   2-1
ههای  فرم م مانند نسموریوی ضب  محمونی آمو  ا، پل نفزنرهای السخ 

تولید محموی وممم برنی نعضای هیت  علمها و رننشهجویا  بها نسهمفاره ن      
 های  مایما و خیّرین؛ ظرفی  حندوق

م نخمصاا فضهای نبهری مناسهب بهرنی  فهظ و نگاههدنری رروس       2-4
ذنری محمونی گن مرنک ده رر سرور مؤسسه و فرنه  آورر  نمیا  بهنرن ه

 رروس؛ 
هها و  م سهول  رر نمیا  میهما   د  و ننمقال رننشجویا  به رننشهگاه 2-5

 مرنکز محل  ندگا؛   
ههای محهل   نی رر رننشهگاه نامهه ههای پایها   م مساعدت رر ننجام پروژه2-1

 ندگا رننشجو ن  جمله نسمفاره ن  نمیانات کارگهاها و آ مایشهگاها بهه    
 گاها؛رننشنی مشمرک و بینگونه

م برگهزنری جلسهات نرن هۀ گهزنرش، جلسهات رفهاع وممم بهه حههورت        2-7
 مجا ی؛

سا ی رننشگاها برنی نرن ۀ بهمر و ییپارچۀ رروس مجها ی بها   م  بیه2-1
نسمفاره ن  نسمارن  مجرب رنخلا و خهارجا رر رالهب نرریهۀ عله  بها  و      

 نلمللا؛های ملّا و بینتوسعۀ فعالی 
بخشهید   پایۀ رننشگاها رر تنوع های رنن  م نسمفاره ن  ظرفی   رک2-9

 های آمو ش مجا ی؛به روش
پررن  و رر حورت نمیها ، بهه تهأخیر    م  مای  ن  رننشجویا   هریه2-21

نندنخمن رریاف   هریه و مساعدت رر نرن ۀ  دنکثر تخفیهن و تهأخیر رر   
 ها؛ هریه رریاف محاسبه و 

هها و مؤسسهات   ننشهگاه نفهزنری رر ر های سخ م تقوی   یرساخ 2-22
 آمو ش عالا؛
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 م با نگری مسممر مقررنت آمو  ا؛2-21
های نلیمرونییا رر ریگر کشهورها انرنمهۀ   م تدنوم رحد وضعی  آمو ش2-21

 فعالی  مؤثر کارگروه مطالعات آمو ش عالا رر رورن  کرونا و پساکرونا(؛
نلملههل و پههذیرش هههای بههینریههزی بههرنی توسههعۀ همیههاریم برنامههه2-24

 مر ی با تییه بر محی  وبمرننشجویا  برو 
 

 حوزۀ پژوهش و فناوری   -2

 ؛29-های مرتب  با کوویدها و پهوه م توجه جدی به پروژه1-2
و همچنهین، تعریهن    29-های مرتب  بها کوویهد  نندن ی آ مایشگاهم رنه1-1

های مشمرک آمو  ا و پهوهشا مهرتب  بها کرونها بهین     ها و فعالی برنامه
هر منطقهه و مؤسسهات ونبسهمه بهه و نرت بهدن ه ، ررمها  و        مؤسسات

 آمو ش پز یا؛
ههایا کهه   ها یها میها   م پرهیز ن  نیجار ترنک  رننشجویا  رر آ مایشگاه1-1

 های پهوهشا ننجام گیرر؛ها فعالی ررنر نس  رر آن
های های نوپا رر  و همش ره ن   رک م تعرین و  مای  مالا رابل1-4

هها و   ه بها کرونها و نرن هۀ تهنفس کهافا رر با پررنخه  ونم      گوناگو  مبار
ههای عله  و   بنیا  مسهمقر رر پهارک  های رنن تسهیشت نعطایا به  رک 

 فناوری و مرنکز ر د رننشگاها؛
نی بهه منرهور   نی و چندر همه ر همه های میها   لم نهممام بر یافمن رنه1-5

یه  ممخصصها  علهوم    مقابلۀ بهمر با ویهروس کرونهام رر نیهن  مینهه، فعال    
 پدیدة کرونها بایهد مهورر   تبعات ننسانا، علوم نجمماعا و هنر رر مبار ه با 

 نهممام و توجه بیشمری ررنر گیرر؛
هها و  هها، کنگهره  برگزنری و  رک  نعضای هیت  علما رر نشسه   م1-1

 نلمللا به حورت نلیمرونییا؛های بینگررهمایا



 ـــــــــــــ ...راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با ها و سیاست / 16
 

 

های سیاسما یج و نرسال گزنرشم توسعۀ ننمشارنت علما، پهوهشا، ترو1-7
مهرتب     ده به نهارهای مخملن، پیرنمو  آثار گونهاگو  های ننجامن  پهوه 
کرونا رر نبعار مخملن نجممهاعا، نرمصهاری، سیاسها، فرهنگها و      با موضوع

 های مخملن؛فناوری، جه  آگاها ن  آثار فرنگیری بیماری رر  و ه
ییهها آاثههار و منههابع ررسهها  مایهه  و تقویهه  بیشههمر نشههر نلیمرون م1-1

 های ممین؛رننشگاها مورر نیا  رننشجویا  با بهمرین  یوه
م فههرنه  کههرر  رسمرسهها  ههدنکثری رننشههجویا  و پهوهشههگرن  بههه  1-9

نامهه  رسهاله بهه منرهور کهاه  نیها        رسماوررهای پهوهشها ماننهد پایها    
 پهوهشگرن  به  ضور فیزییا رر مؤسسات؛  

یلا مناسب به رننشجویا  تحصیشت تیمیلها  های تحلم نرن ۀ گزنرش1-21
گرفمههه رر کشههور بهها هههدف تسهههیل و   ن  رونههدهای پهوهشهها حههورت 

ههای  بخشا به فرنیند پهوه ، و کمک به نفزنی  کارنیا پههوه  سرع 
 تحصیشت تیمیلا؛

ریزی برنی ممانع  ن  نسرنف و به هدر رفمن مهونر  هیمیایا   م برنامه1-22
هها و فریزرههای   یری ن  خاموش  د  یخچالریم  تحقیقاتام جلوگگرن 

 گونه مونر؛ اوی نین
ریهزی نیمنها بهرنی سهشمما     ها با برنامهم نسممرنر فعالی  آ مایشگاه1-21

ههای نرهری کهه    فه  پههوه   کارکنا م نرارت جدی برنی جلهوگیری ن  ن  
 نیا ی به  ضور رر محی  مؤسسات ندنرندم  

 

 حوزۀ دانشجویی -9

ریزی ن  طریهق  ها با برنامهمع رننشجویا  رر خونبگاهم جلوگیری ن  تج1-2
 ضور رننشجویا  تحصیشت تیمیلا بر نساس نولویه  نهوع پههوه  و    

 مدت ماندگاری سنونت تحصیلا وممم ؛
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ههای  ویههه خونبگهاه  م ضدعفونا و گنهد رنیا مهنر  کلیهۀ مرنکهز، بهه     1-1
ن هل  رننشجویا، که رننشجویا  تحصیشت تیمیلها رر  هال گذرننهد  مر   

   ؛برندنامه و رسالۀ خور رر آنها به سرماآ مایشگاها، پایا 
ههای ضهروری رننشهجویا بها روییهرر تهیهۀ نیا ههای        م تعرین ونم1-1

های میرر ن  نحوة نفزنری رننشجویا  و نطشع رسانانفزنری و نرمسخ 
رریاف  ونم، با توجهه بهه نبهور  ضهور فیزییها رننشهجویا  رر سهط         

 رننشگاه؛
م فعال بور  کمیمۀ سشم  رننشگاه با مستولی  معاون  رننشهجویا  1-4

و عضوی  ر یس مرنکز مشهاوره و بهدن ه  رننشهگاه بهه منرهور رحهد       
های بهدن ما و تذکر و رفهع مشهیشت   رو ننۀ چگونگا رعای  پروتیل

 مربوط؛
ههای بهدن هما رر تمهاما نقهاط     م رر معرض رید رهرنر رنر  پروتیهل  1-5

 ال آ  به حورت مجا ی برنی همۀ رننشجویا ؛و نرس پرتررر
م تهیه و رر نخمیار ررنر رنر  وسایل محافر   خصا نع  ن  ماسهک،  1-1

 کننده؛رسمی ،  یلد، و مونر ضدعفونا
 های رننشجویا با روییرر سشم  جس  و رون ؛م برگزنری پوی 1-7
 ؛اهایا که موجهب کهاه  ن سهاس ررمانهدگ    برگزنری و معرفا برنامهم 1-1

نثهری و ننفعهال   نهاها و بها  پسرخوررگا و نانمیهدی، یهأس و نضهطرنب، بها    
  وند؛ما
ننهدن ی ررگهاه   نی بهه رننشهجویا  ن  طریهق رنه   م نرن ۀ خدمات مشاوره1-9

 نینمرنما فعال و تا دنمیا  تعاملا؛
م  صول نطمینا  ن  نبور تبعیض میا  نرشار گونهاگو  رننشهجویا و   1-21

ههای برنبهر بها ههدف کمهک بهه       ر  فرحه   رک  به سهم  فهرنه  کهر   
 مهای آنا گیریتصمی 
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 حوزۀ فرهنگی -1

ههای فرهنگها و نجممهاعا بهه منرهور تقویه  مشهارک         م برگزنری پوی 4-2
 رننشجویا  رر فرنیند خورمرنربما، ریگرمرنربما و ننمقال رنن  و نحول بهدن ما؛  

فرهنگها و   های نلیمرونیک به منرور رحد موضوعاتم ننجام پیمای 4-1
 نجمماعا جامعۀ رننشجویا؛

م برگزنری آیین و مرنس  نمهارین آغها  سهال تحصهیلا بها نسهمفاره ن        4-1
 های فضای مجا ی؛  فرمنمیانات و پل 

های فرهنگا رر فضای مجا ی به منرهور  ها و فعالی م با آرنیا برنامه4-4
مورع ی به فظ پیوندهای رننشجویا  با رننشگاه و مرنکز آمو  ا و برگزنر

 های  یر رر فضای مجا ی:مجموعه جشنونره
 جشنونرة ملّا روی ؛  -
 نلمللا  رک ؛  جشنونرة بین -
 ؛جشنونرة سرنسری فیل  کوتاه و عیس رننشجویا -
 جشنونره ملّا ررآ  و عمرت رننشجویا  رر رننشگاه حنعما نحفها ؛ -
 ر ؛های برتر ررآنا رر رننشگاه نامهجشنونره ملّا پایا  -
هها و مرنکهز آمهو ش    آذر، رو  رننشجو، رر رننشگاه 21برگزنری مرنس   -

 عالا کشور؛ 
برگزنری نشس  مشهمرک میها  و نرت علهوم، تحقیقهات و فنّهاوری بها        -

 آذر، رو  و دت  و ه و رننشگاه؛ 17 و ة علمیه رر سالرو  
 برگزنری سومین جشنونرة    و عل  رر رننشگاه  هید بهشما؛ -
ری سرنسری نولین سالگرر  هارت سررنر  هید سپهبد سهلیمانا و  برگزن -

 رو   هدنی رننشجو به میزبانا رننشگاه  هید باهنر کرما ؛    
هنهری نباعبهدنا نلحسهین بهه میزبهانا      -فرهنگا-برگزنری سوگونرة ملّا -

 رننشگاه  یرن ؛   
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کههارآفرینا نجممههاعا  پ(آ نسههمارتهههای نوپهها ام برگههزنری  ههرک 4-5
 های نجمماعا؛یا  با هدف پیشگیری، کنمرل و کاه  آسیبرننشجو

های تولیدنت رننشجویا با هدف پیشگیری، کنمهرل  م برگزنری با نرچه4-1
 های نجمماعا؛و کاه  آسیب

 م برگزنری طرح کمند اکار، مهارت و نوآوری رننشجویا  رخمر(؛4-7
نشگاه یها  های جامعه و رنهای فیری رر رالب  بیهسا ی هسمهم فعال4-1

نتاق فیهر جهه  تحلیهل پیامهدهای نرمصهاری و نجممهاعا و رنهیارههای        
 های نرمصاری و نجمماعا ممرتب بر مستلۀ کرونامکاه  هزینه

 

 حوزۀ اداری و مالی -7

های حارره ن  سوی سمار و نرت علوم، تحقیقات و م توجه به بخشنامه5-2
ملیهاتا سهمار مقابلهه بها     فناوری؛ سمار ملّا مقابله با کرونها، و فرمانهدها ع  

 کرونا؛  
م نسههمفارة  ههدنکثری ن  ظرفیهه  رورکههاری کارکنهها  طبههق رههوننین و  5-1

های جدید ممناسب با  رنی  مقررنت موجور یا پیشنهار برنی نیجار ظرفی 
نی ممشهیل ن  نماینهدة   و فضای موجور رر ههر نسهما ، بها تشهییل کمیمهه     

 ریزی رر نین  و ه؛ها برنی برنامهمعاون 
م نسمفاره ن  ظرفی  نرن ۀ خهدمات مجها ی بهه حهورت  هدنکثری بها       5-1

ههای نرنری و تغییهر رر برخها ن     توجه بهه نیجهار ننعطهاف رر بروکرنسها    
ههای رولهه    یرسهاخ   ۀتقویهه  و توسهع و  رونهدهای موجهور و ربلها،   

 گونههاگو هههای هههای و نرت عمههن رر  ههو ه  نلیمرونییهها و سههامانه 
     آمو  ا؛ مؤسساته  و آمو ش گذنری و پشمیبانا پهوسیاس 

م رسیدگا به وضعی  نعضای هیت  علمها و کارکنها  مبهمش و رفهع     5-4
 نیا ها به هر  یل ممین؛م 
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م تأمین مالا نیا های بهدن ما و پشمیبانا ن  عملیهات مهورر تصهویب    5-5
 سمار سشم  رننشگاه مرکز پهوهشا پارک عل  و فناوری؛

رسماوررهای  ورنی سهشم    ها ون  نردنم نیهای رورهم نرن ۀ گزنرش5-1
 مؤسسۀ تح  مدیری ؛  

آوری نطشعهات ن  نرهر تعهدنر مبمشیها ، تعهدنر      م رحد منر  و جمهع 5-7
   های رنهگشا؛ها و نسمفاره ن  آ  برنی نرن ۀ تحلیلها، تعدنر فوتا دهررما 

و  م نجرنی رنهبررهای  مایما ن  مخاطبا  رر سط  کارمندن  اکارکنا 5-1
 نعضای هیت  علما( و رننشجویا ؛  

ههایا کهه سهبب بهرو  و نیجهار چرخهۀ ننمقهال        م جلوگیری ن  فعالی 5-9
 ها وممم ؛ها، رسمورن ها، مهد کورک وند، مانند فعالی  با گاهویروس ما

 ننمقال ویروس؛ م  ذف تماما نبزنرهای 5-21
های موجهور، بها   مهها و بخشنانامهم نسمفارة  دنکثری ن  ظرفی  آیین5-22

های جدید ممناسب با  رنی  هر رننشهگاه  ها یا رسمورنلعملپیشنهار ظرفی 
 بر رورکاری؛  یا هر نسما  به منرور نرن ۀ خدمات غیر ضوری مبمنا

ههای نا ها ن  بیمهاری ن  طریهق     م تح  پو   ررنررنر  کلیۀ هزینه5-21
 بیمۀ ررما  تیمیلا و ررنررنر سال جاری و آتا؛

ها رر رنهروها جویا رر مصرف ننرژی ان  رو ن ماند  المپحرفه م5-21
های خهالا نجمنهاب  هور(م    ها و کارگاهها، رفاتر کاری، آ مایشگاهو پلیا 

های گرمای  و سهرمای  رفهاتر،   همچنین، ن  با  ماند   وفاژها و سیسم 
عهه و  ههای مطال هها، سهالن  ها، آتلیهه ها، آ مایشگاهها، رنهروها، پلیا کشس

ههای  هها، نسهمخرها، سهالن   هها، بوفهه  ننبارهای کماب و مجشت، غذنخوری
ها و نرایر آنها رر مونرع نسمفاره نیرر  ن مرن  ها، خونبگاهور ش، ررمانگاه

ها و ریگر نبنیه،  فهظ و   ورم کنمرل و نرارت مسممر و منر  بر ساخمما 
های خالا بهرنی  بخانهها و کماها، رفاتر، آ مایشگاهنگهدنری نیمن ساخمما 
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گرفمگها و ماننهد آنهها    سهو ی و آب جلوگیری ن  هرگونهه آسهیب، آته    
 ضروری نس ؛   

ر  نمیانات و بسهمر ال م بهرنی آمهو ش ضهمن خهدم       کرفرنه  م 5-24
 مهای مخملن به حورت مجا یکارکنا  رر روره

 

 الملل  حوزۀ بین -6

ق نعضهای هیته    م طرن ا و تدوین نرام ننگیز ا مناسب برنی تشوی1-2
 نلمللا ن  طریق فضای مجا ی؛  های بینعلما به ننجام فعالی 

گیری ن   رنی  جدیهد بهرنی  ضهور نسهمارن  خهارجا جهه        م بهره1-1
های رننشجویا، ها و رسالهمدت، رنهنمایا مشمرک پایا  نامهتدریس کوتاه

  ضور رر جلسات رفاع و نممحا  پایانا رروس مشمرک؛
ههای  ها و مرنکز پهوه  و فنهاوری رر نشسه   رننشگاه م  ضور فعال1-1

نی به منرور هنجارسا ی و نلمللا علما و فنّاوری و منطقههای بینسا ما 
  مای  ن  منافع ملّا؛

فنهاوری ریگهر کشهورها ن      -ها و رسهماوررهای علمها  م رحد فعالی 1-4
سههوی مرنکههز رننشههگاها مسههتول همیههاری افوکههال پوینهه (م برگههزنری  

 رب ؛ ها و نرن ۀ آ  به مباری ذیبندی گزنرشهای مشمرک، جمعنشس 
ههای علمها و پهوهشها    نلمللها رر  هو ه  های بینم نرتقای همیاری1-5

گیهری ن  گسهمرة بسهمر مجها ی رر رورن      مرتب  با بیماری کرونا بها بههره  
 فرنگیری بیماری؛

 ب  با کرونا؛های مرتنلمللا رر  و ة پهوه های بینم سعا رر جذب گرن 1-1
های آمو ش نلیمرونییها بهرنی نیجهار ون هدهای     م نسمفاره ن  ظرفی 1-7

 نلمللاممشمرک رننشگاها بین





 

 ؛دومبخش 
 از سوی شدهانجام هایاقدام گزارش برخی از

 کرونا ویروس با در مقابله فناوری و علوم، تحقیقات وزارت
 

 رر فنهاوری  و عله   ههای پهارک  و پهوهشها  مرنکز و هارننشگاه فعالی  م2
ونمیشتهور، روربهین    گها ،  ماسهک،  جملهه  ن  بهدن هما  نولیۀ وسایل تولید
 ال م فهاظما  های پو   ریم  وتنفسا نر ن های کمکسنج، رسمگاهتب
 تولیهد   هد  تها  نردنم نین تعمیق و کنندهضدعفونا مونر ررمانا، کارر برنی
رطعهات یهدکا   ررحد، تهأمین و تعمیهر    91 نلیل تولید همچو  نولیه مونر

 های ویهه؛های مرنرب های مورر نسمفاره رر نتاقرسمگاه
فناوری بهرنی  رها به پهوهشگاه ملّا مهندسا ژنمیک و  یس مأموری  م1

هههای مههرتب  رر  ههو ة علههوم  یسههما و هماهنههگ کههرر  کلیههۀ پهههوه 
ها و مؤسسات پهوهشا نع  ن  ساخ  ونکسهن،  فناوری رر رننشگاه یس 
ممم به همرنه هماهنگا ننجام نمور پهوهشا مهرتب  بها   های تشخیصا وکی 

پهوهشگاه  نیبه ن یشنهاریطرح پ 217بیماری کرونام به نین منرور، تاکنو  
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 صیمرکز تشخطرح رر  ال نجرنس م همچنین،  51و بی  ن   ده  نرسال
رر  نمونهه  111 دور  صیتشخ  یظرفرر نین پهوهشگاه با  کرونا روسیو

 نس ؛ی  ده نندن رنهرو  

های سرمایۀ نجمماعا، ها رر  و ههای فیری رر رننشگاهتشییل خو ه م1
هها بهرنی بررسها پیامهدهای     نرمصاری، پولا و بانیا و نرتباطات و رسهانه 

  یوع ویروس کرونا رر جامعۀ نیرن  و نرن ۀ رنهیارهای مقابله با آ ؛

 هها و تشییل  ورنی مشورتا مقابله با ویروس کرونها رر کلیهۀ رننشهگاه    م4
مرنکز پهوهشا و  ضور فعهال رر جلسهات سهمار و مبهار ه بها کرونها رر       

 نسما ،  هر و  هرسما ؛

ن  طریهق تهدوین محمهون، ترجمهۀ      29-رسهانا رر مهورر کوویهد   نطشع  م5
های علما رر سط  جها ، چهاپ نلیمرونیهک پوسهمرها، نینفهوگرنف،     یافمه

رکنها  و  گرنف، وید و و نرسال آنها برنی نعضهای هیته  علمها، کا   مو ن
 های جمعا؛و همچنین نشر آنها رر رسانهرننشجویا  

نمهههها بههههه آررس نینمر 29-نیجههههار سههههامانۀ نمههههاگرر کوویههههد   م1
http://maps.isc.gov.ir/covid19/#world نسههمناری پایگههاه ن  سههوی 

 آمهاری  نطشعات ونرع رر  یرن ، به منرور نرن ه و تحلیل نسشم جها  علوم
 و  هده چاپ مقاالت تعدنر باخمگا  وجا  مگا ،بهبوریاف مبمشیا ، تعدنر ن 

  ههو ة رر جهههانا بهدن هه  سهها ما  ن  سههوی منمشر ههده هههایپروتیههل
ننهدرکارن  نجرنیها  هو ة    پیشگیری و ررما  برنی نسمفارة محققا  و رس 

 بسهیار خهوبا   نسهمقبال  با نسشما کشورهای رر سامانه سشم  کشورم نین
 نس ؛  ده مونجه

ههای  ررمانا جهه  کهاه  آسهیب   رة علما و رون نرن ۀ خدمات مشاو م7
ههای  نا ا ن  پاندما به رننشهجویا  و مرنجعها  ن  طریهق تلفهن و کانهال     

 مجا ی؛
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ها نوع نپلیییشن برنی رفع نیا های و نرت بهدن  ، ررمها   ساخ  ره م1
و آمو ش پز یا اپررنخ  نلیمرونیک، نرن هۀ جهونب بیمهار بهه حهورت      

ویههه نپلیییشهن ماسهک کهه بهه و نرت      بهه  پذیرش ن  رورممم( نلیمرونیک،
 یا  به کرونا بسیار کمک کرره نس ؛بهدن   رر کنمرل و رریابا مبمش

های ملّا و های رنریویا و تلویزیونا رر  بیهها مورر مصا بهننجام ره م9
هها بهه   پهوهشا و پشهمیبانا رننشهگاه  -نسمانا و تشری  رسماوررهای علما

با ، ننمقال مفاهی  مه  و نسهمفاره ن  آ  رر  منرور تزریق روح نمید به مخاط
مبار ه با ویروس کرونا، آمو ش نحول  ندگا رر ررنطینه اور ش، بها ی،  

 ؛سرگرما(

های فضهای مجها ی   رها پوی  رننشگاهیا  با نسمفاره ن  ظرفی م  یل21
های بهدن ما همهۀ  ههروندن    رسانا ححی  و رعای  مرنرب برنی نطشع

 م29-های نا ا ن  کوویدرر برنبر آسیبن  خور و ریگرن  

 





 

 ؛سومبخش 
وجودآمدۀ حاکی از روند مدیریت های بهمواردی از فرصت
آموزش  ها و مؤسساتدر دانشگاه 91-بیماری کووید

 وابسته به این وزارتو فناوری پژوهشی  عالی و
 

ن پی  رر گسمرش رو مرة سیسم  نتوماسهیو  نرنری بهه   نهممام بی  الف(
که نرن ۀ خدمات جدید به مجموعه خدمات غیر ضهوری رر  هال    ترتیبا

قهق روله    به طبهع نیهن رسهماوررها، بخه  مهمها ن  تح      نفزنی  نس  و
 نلیمرونیک محقق خونهد  د؛

تبهدیل   ،تحصیلا هاینرن ۀ آمو ش نلیمرونییا،  ذف نیرر  نیمسال (ب
تحهول  به فرح  نیجار  29-تهدید ویروس کرونا و نبمش به بیماری کووید

ههای تتهوری رر   رر نسمقرنر آمو ش نلیمرونیک، به ترتیبا که کلیهۀ کهشس  
 هده   وند و ه  به حورت ضهب  وهلۀ نول ه  به حورت برخ  نرن ه ما

گیرندم همچنهین، تهشش   رر سرورهای رننشگاه برنی نسمفارة مجدر ررنر ما
 ی ها و نممحانات پایا  ترم به حورت مجها برگزنری کشسبر نین نس  تا 
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ننجام گیررم بدیها نس  که بها گذ ه   مها  و کسهب تجربهه و تقویه        
بهر   ورم تر ماتر و رریقنفزنر رر نخمیار، نین نردنم کامل یرساخ  و سخ 

ررحهد ن    91ههای کشهور، بهی  ن     های ونحله ن  رننشهگاه نساس گزنرش
ها به حورت نلیمرونییا تشییل و رروس به حورت مجا ی نرن هه  کشس
ررحهد ن  نسهمارن  ن  نیهن روش بهرنی نرن هۀ رروس       11ند و بی  ن  ن ده

نند و با گذ    ما  نین ررحد نیز به سهرع  رر  هال   خور نسمفاره کرره
هها بها   های معین نسهما  ویهه رننشگاهها بهنفزنی  نس م بسیاری ن  رننشگاه

هها و  نفزنی  چندبرنبری سهرورها و نمیها  مهدیری   جه  گسهمررة رنره     
ی  ترنفیک و پهنای باند بهه نرن هۀ خهدم  بهه ریگهر مرنکهز آمو  ها        نفزن

   ؛پررن ندها نیز ماهمچو  آمو ش و پرورش نسما 
ها، معاونها  و نرت،  برگزنری کلیۀ جلسات رر سطوح رؤسای رننشگاه ج(

م 99رر طول سهال  جویا مبلغ خوبا ن  نین رهگذر های نمنا و حرفههیت 
الا رر کلیۀ سطوح مدیریما، ن  جلسهات  حدها نشس  مستوال  آمو ش ع

ترین سطوح مدیریما به حورت مجا ی برگهزنر  های آمو  ا تا عالاگروه
 نس ؛  ده و نین روند رر  ال گسمرش

ههای  ن پی  رننشگاه پیام نور رر مجا ی کرر  کلیۀ فعالیه  نهممام بی  د(
ننشهگاه  ر منسه   گونه که رر نساسنامۀ نین رننشگاه ذکر  دهآمو  ا هما 

ررحهد ن    21گیری کرونها فقه    هزنر رننشجو پی  ن  همه 411پیام نور با 
هزنر نفر ن  رننشجویا  به حورت برخ  و نلیمرونییا  51رروس رن برنی 

رروس ررحهد   211نکنو  ه  91ها ن  نسفند کرر که با  روع نردنمنرن ه ما
  وند؛به حورت برخ  نرن ه ما

هها،  رر سهط  رننشهگاه   29-با بیماری کوویهد  های مرتب ننجام پهوه  ه(
های عل  و فناوری و تولید محصوالت مهرتب   مؤسسات پهوهشا و پارک

های مورر نسمفارة بیمارن  مبمش بهه  مانند وسایل  فاظ   خصا و رسمگاه
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های مورر نسمفاره رر تشخیص و کمک به ویروس کرونا و ساخ  رسمگاه
ههای  نسهین، رسهمگاه ونمیشتهور، تونهل     تها ررما  کرونا مانند رسمگاه سا

 کننده، و ممم ؛ضدعفونا
مدیری  رورکاری کارکنا   ها ز تجهاربا بهوره نسه  کهه رر  هرنی         و(

 بررنری کرر؛تون  ن  آنها بهرهمامشابه و  ما رر  رنی  پساکرونا 
تأکید بر فعالی  رننشجویا  رورة رکمری که برنی تیمیهل رسهالۀ خهور     ز(

ههای  های آ مایشگاها و کارگاها رنرند با رعایه  پروتیهل   نیا  به فعالی
ههای پهوهشها رننشهجویا  مقهاطع     بهدن ما و ههدنی  برخها ن  فعالیه    

، با توجه به 29-تحصیشت تیمیلا به سوی  و ة مبار ه با بیماری کووید
 ویهه رننشجویا ؛مدنرر ررنر رنر  سشم  جامعۀ رننشگاها به

گیههر و هههای همههه ة کنمههرل بیمههاری تجربههۀ ررک حههحی  ن  نحههو   ح(
های تشخیصا که رابلیه   نندن ی آ مایشگاههای نوپدید، رنهمییرونرگانیس 

تون  به تعدنر مهورر نیها  آنهها رن نیجهار     تیثیر رنرند و رر  رنی  مشابه ما
نمنی   یسما رر برخها   1های پهوهشا سط  نندن ی آ مایشگاهکرر، و رنه
 رنی کنمرل چنین  رنیطا خونهد بور؛وبا بها که ظرفی  خن  رننشگاه

ههای ریگهر   هها و مهدیری   پیگیری برگزنری جلسهات رر سهط  گهروه    و(
ها به حورت نلیمرونیک و مجا ی؛ به همین منرور، نولین نشسه   رننشگاه
بهه   99 2 11ها و مؤسسات پهوهشا رر تهاری   رؤسای رننشگاه2199سال 

م همچنهین، نولهین نشسه     کنفرننس و مجا ی برگزنر  هد -حورت ویدیو
های عل  و فناوری سرنسر کشهور  مشمرک و یر و معاونا  با رؤسای پارک

آمهده ن  سهوی نیهن    عمهل های بهبه منرور بررسا نردنم 99 2 15رر تاری  
مرنکههز و ننمقههال ننمرههارنت و نرت علههوم بههه مرنکههز مههذکور بههه حههورت  

 برگزنر و بر مونرر  یر تأکید  د؛ نلیمرونیک
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های عله  و فنهاوری و   ها مرنکز پهوهشا و پارکل نشد  رننشگاهتعطی ط(
ههها، ماننههد تولیههد محصههوالت مههورر نیهها   فعههال بههور  رر برخهها  ههو ه

ههای  کننده وممم(، ننجام پهوه کننده، نلبسۀ  فاظ های ضدعفوناامحلول
ههای  ههای تشهخیص، ونکسهن، سهاخ  رسهمگاه     مرتب  با کرونا رر  هو ه 

 کننده وممم ؛های ضدعفونارسمگاهونمیشتور، مونر و 
توجههه جههدی بههه بررههرنری نرتبههاط مههنر  رننشههجویا  بهها نسههمارن  و   (ی

ممخصصا  مشاوره به حورت مجا ی با نگاه  مهایما رر نبعهار گونهاگو     
نی به رننشهجویا  و سهایر نعضهای خهانونرة     مشاورهو نرن ۀ خدمات علما 

 رننشگاها؛
جویا  نیا مند و تخصیص نمیانات مهالا  تأکید بر پیگیری رفع نیا  رننش (ل

های نینمرن  برنی  هرک  هرچهه بیشهمر رر    نفزنر و بسمهجه  تهیۀ سخ 
هههای نفزنیهها وممم ن  طریههق ونمهههای رننهه هههای مجهها ی، کارگههاهکههشس

نفزنر ال م، ترجیحا  ن  منابع رننشجویا حندوق رفاه یا خرید مممرکز سخ 
مچنین، هماهنگا با و نرت نرتباطهات  بنیا  و ههای رنن رنخلا و  رک 

 و فناوری نطشعات؛
های معهین و نرسهال   تأکید بر رحد منر   رنی  منطقه ن  سوی رننشگاه (م

آمده برنی سمار و نرت عمهن بهه   عملهای بهنی ن  نردنمهای مر لهگزنرش
 بندیمرب  رر سط  ملّا پس ن  جمعمنرور نرسال به مستوال  ذی

 

 رد مذکور تقاضای مساعدت در موارد زیر نیز مورد تأکید است:با توجه به موا

م  مای  بی  ن  پی  و نرت نرتباطات و فناوری نطشعات با تخصهیص  2
ههای نینمرنمها بهرنی رننشهجویا  و     ههای بسهمه  پهنای باند و کاه  هزینهه 
 های نلیمرونییا فعالی  رنرند؛و شنسمارن  که رر نمر نرن ۀ آم
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ههای  پهوه های مربوط به  م برنی پیگیری فعالی م تخصیص بورجۀ ال1
های آمو ش عهالا  ها و مؤسسهرر رس  ننجام مربوط به کرونا رر رننشگاه

های تشخیصها،  تولید محصوالتا همچو  کی و پهوه  و فناوری برنی 
 ونکسن و رنروهای مؤثر رر مقابله با ویروس وممم ؛

یهر ننمفهاعا کشهور رر    غ–م  مای  ن  مؤسسات آمو ش عالا غیررولمها 1
یافمه برنی  مایه    رنی  فعلا ن  طریق منابع مالا و تسهیشت نخمصاا

تهوجها ن  نعضهای هیته     وکارها، با توجه به ن مغال تعدنر رابهل ن  کسب
 علما وغیرهیت  علما رر نین مؤسساتم


