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 : مقدمه

از  جمعی با دیدار در رهبري معظم مقام سوي از 9831 سال در ایران در بار اولین براي مقاومتی اقتصاد اصطالح    

 .شد تأکید آن بر ایشان، متعدد هايسخنرانی در نیز آن از پس و مطرح کشور، کارآفرینان

 اقتصاد بودن مقاوم اول، بعد .است اصلی بعد پنج شامل اسالمی انقالب معظم رهبر منظر از مقاومتی اقتصاد ارکان

دشمن  سوي از تأثیر قابل و غیر نفوذ قابل غیر مستحکم، را کشور کنند سعی که است این جامعه افراد ۀوظیف است.

 در بتواند بایداقتصاد  .است اقتصاد بودن مقاوم مقاومتی، اقتصاد در مهم و اساسی رکن یک. دارند نگه و کنند حفظ

 هايظرفیت ۀهم از استفاده ،رکن دومین کند. مقاومت گیرد، قرار دشمن ۀتوطئ معرض در ممکن است آنچه مقابل

 مقاومتی اقتصاد و اقتصاد قدرت به خصوصی، و دولتی بخش هاي قابلیت از استفاده با باید .است دولتی و مردمی

 صنعت ملی، تولید از حمایت مقاومتی، اقتصاد ستون ترین است. مهم ملی تولید از ، حمایترکن سومین کرد.  کمک

 استفاده و اسراف مصرف، مدیریت از منظور. است مصرف مدیریت مقاومتی، اقتصاد بعد چهارمین .است کشاورزي و

 تحقق براي بگیرد. صورت عملی اقدام و سازي فرهنگ است نیاز اسراف از جلوگیري براي است. تولیدات داخلی از

 است. ارزي منابع مدیریت هم پنجم رکن داد. ادامه مردم همراهی با و کرد آغاز دولت خود از باید  امر، این

 

 نقش دانشگاه برای تحقق این ابعاد ابعاد اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد نمقاوم بود

بکارگیری اساتید دانشگاه در حوزه اقتصاد و سایر رشته ها در جهت دانش بنیان نمودن اقتصاد در حوزه نظری 

صادی ثبات اقتو علمی و تالش در جهت نهادینه نمودن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور که منجر به پایداری و 

 گرددو کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی  می

استفاده از ظرفیت 

 های مردمی و دولتی

لی دولت بار ماکه زش عالی در کشورای روز افزون آمواستفاده از پتانسیل بخش خصوصی برای پاسخ به تقاض

 ها به بخش خصوصی های غیر آموزشی و پژوهشی دانشگاهسپاری فعالیترا در این حوزه کاهش می دهد. برون

 حمایت از تولید ملی
دانشگاه می تواند به افزایش کیفیت و کمیت تولیدات ملی کمک نماید  و با ایجاد رابطه بهینه با صنعت هم در 

 داخلی نقش آفرینی کند، هم در عمل خود از این محصوالت استفاده نمایدترویج فرهنگ استفاده از کاالی 

 ها ایجاد منابع درآمدی نوین  دردانشگاه -دولت الکترونیک   –مدیریت سبز  -مدیریت هزینه  مدیریت مصرف

 مدیریت منابع ارزی

آموزشی و  همایش صادرات فناوری های نوین دانشگاهی ، جذب دانشجویان خارجی، برگزاری دوره های 

 های آنالین برای دانشجویان خارجی
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 : آموزش عالی دراقتصاد مقاومتی 

 انسانی سرمایۀ نگهداشت  و پرورش میان، این در است.  آن توسعۀ محور انسان، که است اقتصادي مقاومتی، اقتصاد   

ها با تربیت نیروي انسانی ماهر و دانشگاه .است انکارناپذیر ضرورتی مقاومتی اقتصاد آرمان به دستیابی براي متخصص

 .نقش بسیار حیاتی دارندمقاومتی  اقتصاد تحقق در مورد نیاز بخشهاي مختلف اقتصاد 

در  تحقیقاتی و علمی اصلی کانون عنوان به یدانشگاه هاي نسل اول و دوم، نسلهاي سوم و چهارم  با عبور از دانشگاه

 . جامعه و عرصه جهانی خواهند داشت داده و کارکردهاي نوینی را در تطبیق خارجی و داخلی تغییرات با را خود ،کشور

پاسخگویی به نیازهاي جامعه در حوزه هاي گوناگون با تکیه  آن، سازي تجاري و کاال ،محصول به دانش و ایده تبدیل

و نقش آفرینی در مناسبات جهانی گذاري دانشگاه بر فرهنگ سازي و تمدن آفرینی تاثیر بر گنجینه غنی علمی در اختیار و 

  . اشدبسیار تاثیرگذار می بتحقق اقتصاد دانش بنیان از بارزترین کارکردهاي دانشگاه در برهه زمانی کنونی است  که در 

 

 فرهنگ اقتصاد مقاومتی، تحقق در دانشگاه نقش ترینمهم   :الی و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتیآموزش ع 

. هاستکردن ایده تئوریزه و پرداختن براي مکان بهترین دانشگاه دلیل، این به. است مردم عامۀ میان سازي

سطوح  در مقاومتی اقتصاد هاي کمیسیون تشکیل طرح کردن اجرایی با توانند می هادانشگاه راستا، این در

 آموزشی نظام .بپردازند مقاومتی اقتصاد اصلی موضوعات پیرامون گفتگو و بحث به دانشجویان، و اساتید

 یک به را مقاومتی فرهنگ اقتصاد تواند می ،و افراد جامعه هاخانواده تأثیرگذاري و انسانی نیروي تربیت با

 ارگانیک شکل به که است نهادي مثابه به نخست راستا این در دانشگاه نقش  .کند تبدیل عمومی باور

 براي را خود دانشگاه که است زمانی دوم وهله در و کند؛می تنظیم متعدد هايبخش با درون از را خود

 .کندمی هماهنگ جامعه نیازهاي برآوردن
 

  از یکی به عنوان هم اکنون باید هادانشگاه :انسانی مورد نیاز اقتصاد مقاومتیآموزش عالی و تربیت نیروي 

 :از است عبارت پیچیده و جدید آزمون این. برآیند پیچیده و جدید یک آزمون عهده از نهادها پایدارترین

فارغ  باید دانشگاه به عبارت دیگر.  بین المللی و ملی منطقه اي، سطح در کار جدید کسب و شرایط

 نوآوري، با و گرفته خدمت به کاربردي هايکنار پژوهش در را دانش که دهد ارائه جامعه به را التحصیالنی

باید با شتاب متناسبی از لحاظ کمی و کیفی  عالی آموزشتوسعه  ،تحوالت جامعهبه  توجه با .آفرینندمی کار

شایسته است در  . شود اکتفا گذشته اطالعات به صرفاً آن، آیندهتقاضاي  پیش بینی  براي نباید و همراه باشد

 . داشت تلف اقتصادي را مدنظرختوسعه کمی و کیفی آموزش عالی نیازهاي آینده بخشهاي م
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 ضروري امري یک عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه مدیریتی هاينظام مختلف ابعاد در تغییر و اصالح انجام    

 منابع مدیریت آموزشی، مدیریت از اعم مدیریتی مختلف هاي زمینه در علمی هايپژوهش مستلزم آن جراحی که است

 امکان این هاییپژوهش چنین از حاصل علمی شناخت. است راهبردي مدیریت و آموزشی فضاهاي مدیریت انسانی،

 نظام کارآمدسازي و اثربخشی جهت در نوین کارهاي و ساز آمده، دست به نتایج از گیري بهره با تا آوردمی فراهم را

 فناوري و علم تولید و محیطی تغییرات با نظام این هايفعالیت کردن همسو با و گرفته شده  کار به عالی آموزش

 .نمود فراهم را جامعه نیاز متخصص مورد انسانی نیروي تأمین هاي زمینه جدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هايیتمأمور نیز و رهبري معظم مقام سوي از ابالغی مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست به توجه بادر این راستا 

 مقرر ها،تاسسی این چارچوب در فناوري و تحقیقات علوم، وزارت به جمهور رئیس اول معاون سوي از محوله

 :گردید

 منظور به نوآوري ملی نظام ساماندهی کشور، علمی جامع نقشه اجراي و سازيپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازي 

 اول رتبه به دستیابی و بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش کشور، جهانی جایگاه ارتقاء

 و تحقیقات علوم، وزارت کار دستور در مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه مقاطع در منطقه در بنیان دانش اقتصاد

 .گیرد قرار فناوري
 

از  که است هاییدانشگاه نیازمند متی،مقاو اقتصاد بر مبتنی عالی آموزش نظام

 غیره و پژوهشی و فرایندهای آموزشی انسانی، سرمایه سازمانی، ساختار نظر

 متخصص اسالمی، نظام هایآرمان به مقید پویا، آور، تاب افراد تحقق زمینه ساز

 یاقتصاد توسعه و رشد زمینه نمودن فراهم ضمن بتوانند تا است؛ دانش بنیان و

 کنند. جلوگیری یندهآ در تصادیاق ایبحران ه آمدن وجود به از
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دار به شرح ذیل هاي اولویتسئول اجراي پروژهم «مجري دستگاه» عنوان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري همچنین   

 تعیین شده است:

 
 
 

 
 

 

بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش آفرینی و 

کارآفرینی

طراحی وپیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور  

گرا کردن فعالیت های موسسات آموزش عالی و پژوهش کشورماموریت

دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی۵تبدیل 

الن، ها در حل مشکالت کطراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاه

های اقتصادی کشوردستگاهی و بنگاه
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 ر دانشگاهدبعنوان یک زیر سیستم نظام مدیریت مبتنی بر نتایج  ی بر عملکرد نپیگیري پیاده سازي بودجه ریزي مبت -9

  در راستاي احصاء و شفاف سازي هزینه ها براي ارتقاي کارایی و اثر بخشی مصرف منابع سازمانی در اختیار. 

 : قابل احصاء می باشند عملکردبودجه ریزي مبتنی بر ذیل از پیاده سازي اهداف 

 ها  و پیامدهاها به خروجیيکز بر ورودرتغییر رویکرد از تم -9-9

 برقراري ارتباط شفاف میان منابع صرف شده و خروجی ها و پیامدها -9-2

 تبدیل اسناد بودجه به ابزاري براي برنامه ریزي اقتصادي و مدیریت عملکرد سازمانی -9-8

 ات بودجه اي در ازاي ارائه خدمات مطلوبتر به جاي صرف منابع بیشتراختصاص اعتبار -9-4

 افزایش انگیزه مدیران و کارکنان براي ارائه خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت باالتر -9-5

 متناسب سازي اختیارات و مسئولیتهاي مدیران -9-6

 ها .ئه خدمات و ترویج و تامین آناستانداردسازي خدمات از طریق شناسایی شیوه هاي برتر ارا -9-7
 

و چابک سازي سیستم، مدیریت  بازنگري مقررات و رویه هاي مرتبط با فعالیت ها با رویکرد شفاف سازي -2

 ها و منطبق شدن با وظایف نوین دانشگاههزینه

اي هدر راستاي ایجاد بهره وري و اثربخشی فعالیت توسعه مهارت، دانش و انگیزه نیروي کار شاغل در دانشگاه -8

 دانشگاهی

 تکریم کار و ارتقاي فرهنگ کار در دانشگاه -4

راي ب و تالش در جهت جذب بیشتر دانشجویان خارجیبا محوریت بازار کار و اقتصاد  پذیرش دانشجویان داخلی  -5

 افزایش ارزآوري

براین اساس، راهکارهایی برای پیاده سازی اقتصاد 

 :ددگرمیها به شرح ذیل پیشنهاد مقاومتی در دانشگاه
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پژوهشی خارج دانشگاه و مقاالت دانشگاهی با  هاي پژوهشی داخل دانشگاه، طرح هايطرحسازي متناسب  -6

 چه بهتر دانشگاه با صنعت تر براي ارتباط هرنیازهاي مطالعاتی کشور و ایجاد بستر مناسب

هاي دولتی با استقاده از بررسی و پایش علمی اقدامات انجام شده در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی در ارگان -7

و اعضاي هیئت علمی، برقراري ارتباط گسترده با نهادهاي تصمیم گیري و سیاست پتانسیل موجود در دانشجویان نخبه 

 اري کشور به منظور ارائه نتایج بررسی ها و کمک به هرچه بهتر شدن فرایندهاي اجرایی پیاده سازي اقتصاد مقاومتیذگ

 در راستاي همراه با بازنگري در مقررات بنیان دانش هاي شرکت تأسیس و رشد سازي مراکز فعال از حمایت -3

 صنعت با ارتباط و نوآوري کارآفرینی و توسعه علم، سازي تجاري و تولید

هاي جدید براي پژوهش در خصوص اقتصاد مقاومتی به عنوان موضوعی میان رشته اي تعریف مقررات و آئین نامه -1

 مبحثاین  هاي دانشگاهی با محوریتو تاکید بر انجام تحقیقات و پروژه

بیت گرایی براي ترهاي تدریس با محوریت تجربهبروزرسانی شیوهبازنگري در سرفصل هاي دروس دانشگاهی و  -91

نیاز جامعه به نیروهاي کارآفرین در  ه کردننیروهاي انسانی کارآمد، خالق و با گرایش به کارآفرینی براي برآورد

 هاي اقتصاد مقاومتیراستاي تحقق آرمان

در جهت ها، سایت و سالن هاي همایش اي دانشگاه ها از جمله نشریات، فصلنامهبهینه از امکانات رسانهاستفاده  -99

 ها در جهت تبیین فرهنگ اقتصاد مقاومتی در دانشگاه و به تبع آن در جامعهها و هم اندیشیبرگزاري گردهمایی

نه از منابع موجود، خرید کاالهاي تولید اصالح الگوي مصرف، فرهنگ سازي در زمینه صرفه جویی و استفاده بهی -92

 داخل

 به بخش خصوصی برون سپاري خدمات رفاهی دانشگاه -98

تربیت نیروهاي انسانی مستعد و کارآمد که زمینه ساز تطابق مهارت ها و دانش عرضه شده در دانشگاه با نیازهاي  -94

رار نظر قباید بطور همزمان مدسعه کمی و کیفی آموزش عالی تو توجه به  در این برهه زمانی جامعه و صنعت باشد. 

 گیرد

ایی، که شامل ذخایر طبیعی ، جغرافیمزیتهاي نسبی کشور نش بنیان و مقاومتی یکی از مقدمات استقرار اقتصاد دا -95

از منابع و اشد. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در بهره برداري اصولی، علمی  و بهینه بموقعیت منطقه اي و.... می

رار هاي مربوطه قهاي موثر را طراحی نمایند و در اختیار دستگاهفرصتها و همچنین حفاظت از آنها می توانند استراتژي

 دهند.

باعث حرکت  می دهدکاهش که هزینه تولید را هایی هاي نوین و تکنولوژيفناوريبا ایجاد آموزش عالی   -96

   می شود (شدانو  قتصاد مبتنی بر اطالعاتا) بسوي اقتصاد بی وزنهاي پیشرفته اقتصاد
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ها و باورهاي دانش آموختگان خود می تواند سبک زندگی مطلوب را ترویج گذاري بر نگرشآموزش عالی با تاثیر -97

هاي روانشناسی و جامعه شناسی بدون شک می توانند در طراحی سبک دهد. اندیشمندان دانشگاهی فعال در حوزه

 زندگی مطلوب ایرانی و اسالمی ایده پردازي نمایند

را کاهش داده و با محافظت از محیط هاي انرژي هزینه هاي حامل می تواندها ار مدیریت سبز در دانشگاهقرتاس -93

 زیست در توسعه پایدار تاثیر گذار باشد 

یري گمیمصگذاري و تتسریع در امر سیاست باعثها در دانشگاه منسجم و به بروز پایگاه دادهایجاد و نگهداشت  -91

 سازي و بهبود فرآیندها می شود  و شفاف

وامان باید مورد توجه قرار بگیرد تدانشگاه هر  رهاي در اختیاتنوع بخشی به منابع درآمدي که متناسب با ظرفیت  -21

ود. شو رونق بخش اقتصاد میط با صنعت بهاي مرتباعث کاهش وابستگی به بودجه عمومی و از طرفی انجام پژوهش

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:تنوع بخشی به منابع درآمدي می از جمله موارد در راستاي

-ارتقاي اعضاي هیات علمی و بهره مندي آنها از فرصتمتناسب سازي ، هاتقویت مراکز ارتباط با صنعت در دانشگاه 

ي اردوها برگزاري قالب در جامعه با ارتباط افزایش ،پروژه هاي صنعتی و برون دانشگاهیانجام  اهاي مطالعاتی ب

هاي ئولیتها جهت پذیرش مس مهارت افزایی و توانمندسازي آنبمنظور  آموزدانش و کودك مخاطبان با علمی تفریحی

 هاي صندوق ایجاد، التحصیالنفارغ با ارتباط، اقتصادي هايکمک جذب براي دولتمردان با ارتباط افزایش ،آینده

ا و سایر روش هاي جذب درآمد که هدانشگاه در کار ازاي به شهریه تخفیف، سهام خرید امکان یا گذاريسرمایه

 باشدهاي علمی، جغرافیایی و سیاسی دانشگاه متناسب با ظرفیت

 . ها باشد در دانشگاهاستقرار دولت الکترونیک می تواند ابزاري براي مدیریت هزینه   -29

 

 


