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اندیشی، استمرار، گفتگو و مبادله توان برآیند همگیری نهادهای تولید دانش را میشکل

های جوامع گوناگون قلمداد کرد. وجود چنین وجه اشتراکی ضرورت مطالعات تجربه

به اشتراک نهادن  گیری از تجربه دیگر جوامع و همچنینتطبیقی را برای بهره

سازد. جمهوری اسالمی ایران در صدد است برای تحقق دستاوردهای بیشتر آشکار می

، به رتبه اول منطقه 4141انداز بیست ساله کشور در سال اهداف، سند راهبردی چشم

ریزی در تولید علم دست یابد. برای این منظور بایستی براساس پژوهش و برنامه

با نگاه به آینده و رصد تحوالت بیرونی و پایش نظام آموزش مدت و بلندمدت میان

عالی کشورهای رقیب در منطقه، به سیاستگذاری کالن برای نظام آموزش عالی ایران 

عالی کشورهای های کلیدی نظام آموزشبپردازد. این پژوهش با هدف پایش شاخص

رهای هدف )مالزی، انداز، ابتدا اهداف کمی نظام آموزش عالی کشوهدف در سند چشم

جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان و هندوستان و رژیم صهیونیستی( تعیین و  مورد 

مطالعه قرار داده است. با الهام از روش علمی و اتخاذ رویکرد مسئله محوری، اطالعات 



نظام آموزش عالی این کشورها با استفاده از روش بررسی همزمان چند نظام و تعیین 

ها و ها، تفاوتهای مورد مطالعه مقایسه و شباهتتحوالت نظام ،ایایسهچارچوب مق

های کمی و شش محور اصلی کیفی مورد تحلیل دالیل احتمالی بروز آنها براساس داده

ریزی تواند در سیاستگذاری و برنامههای پژوهش میقرار گرفته است. نتایج و یافته

گیری قرار انداز مورد استفاده و بهرهشمنظام آموزش عالی برای تحقق اهداف سند چ

 گیرد. 

 شش محور اصلی مطالعه

 ی کالن آموزش عالی در کشورهای مورد مطالعه هااصول و سیاست .4

گسترش و توسعه کمی آموزش عالی در کشورهای مورد مطالعه از جمله شامل  .2

و مراکز آموزش عالی، جمعیت دانشجویی و جمعیت اعضای هیات  هادانشگاهتعداد 

 علمی

 در کشورهای مورد مطالعه   هادانشگاهبندی نظام ارزیابی، اعتبار سنجی و رتبه .3

 های دولتسهم بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی و هزینه .1

ت، تعداد سهـم کشورهای مورد مطالعه از تولید جهانی علم براساس تعداد مقاال .5

 المللی و تعداد اختراعاتارجاعات و تعداد دانشمندان بین

 های آینده آموزش عالی کشورهای مورد مطالعه چشم انداز و برنامه .6

 

 


