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ابالغ توسط وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

مقدمه
پدیدة مهیب و مخرب ویروس کرونا که بهه نرهر حها بنرهرن ییها ن
فرنگیرترین و کشندهترین بیماریهها رر رهر بیسه

و ییه نسه ؛ فقه

ماتون بدیل آ رن آنفلوآنزنی نسپانیایا ،رر آغا رهر بیسهم رننسه
سبب جا باخمن بهی

ن  15میلیهو نفهر ننسها

کووید 29-رنرنی ضریب ننمقال فوقنلعاره نس
رن بهسرع

کهه

هدم بیمهاری ویهروس

بهگونهنی که ضور خهور

رر همهجا به نثبات رسانده نس م باگما پیامهدهای ن ممهالا

یاری رن به حورتهای خونسهمه و ناخونسهمه ،ریهز و رر ه  ،آ هیار و
پنها برنی همۀ نهارها ن جمله نهار رننشگاه و مرنکز آمو ش عالا رر پها
رنررم چرن که نرام های آمو ا ن جمله نرام آمو ش عالا کشور رر مرة
نهارهای جمعا ررنر رنرند که بنا بر مأموری ها و کهارویههههای آ هیار و
پنها ا ن وسیعترین میدن های تعاملا و نرتباطا رر بین جمعیه ههای
هدف ا ؛ رننشجویا  ،نعضهای هیته

علمها ،کارکنها و نرن ههرهنهدگا

خدمات رننشجویا ،برخوررنرندم رر نمیجه بهرغ تمهام تهششهها و تهدنبیر
ننجام ده ،چنا که گزنرشها و ونهد نرن ه ده ن ریگر رننشگاههای جهها
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نیز گونها مارهد ،نهار رننشگاه رر مینههای فرهنگها ،نجممهاعا -روننها،
نرمصاری و سیاسا که رره تنیدگاهای ویهة خور رن رنرند مونجهه خونهنهد
بور؛ ونرعیما که نمیا نرنمۀ فعالی ها رن با مشیل مونجه کرره نس م نفزو
بر نین ،مستلۀ یوع ویروس کرونا به مثابه پدیدة تام و رر ما نس
ذهنی

که رر

و ندگا آ هار نفهرنر جامعهه نفهوذ پیهدن کهرره و نذهها و نعیها

نجمماعا رن مشغول خور ساخمه نس م پس رخدنری پیچیده و چنهدوجها
نس

که مستله ناسا

و ة سیاس پهوها آ رن رر مرة مسها ل بهدخی

ما ناسندم چاره جویا رر باب هل و تعهدیل چنهین مسها لا عمومها رر
و ههای سیاس گذنری عموما و نجمماعا مورر توجه و نهممام عالمها
و سیاس گذنرن ررنر مهاگیهررم نیهن نو همار رربررنرنهدة مجموعههنی ن
سیاس ها و رنهبررهای نخمیار ده؛ کهه همچنها نیها بهه نبهرنم بهر آنهها
ضرورت رنرر؛ بهمنرور گذنر ن

رنی پهی آمهده و بهه هدنرل رسهاند

هزینه های ممرتب بر نین رنی سخ

و نیز نفق گشایا ،بها آرنیا و ورور

به مسیرهای تا هتر و بهرهگیری ن ظرفی ههای عرحهۀ فضهای مجها ی و
یوههای نوین آمو ش نلیمرونیک که مبمنابر فناوریهای نهوین آمو ها
هسمند نهمی

روچندن پیدن کرره نس م پرپیدنس

آمو ا و پهوهشا جه
پیوسمه باید نسب

که مجموعه مؤسسهات

فظ و نسممرنر فعالی ها و مأموری های خور

به طرح مسیرهای کارآمدتر و رفهع مشهیشت ن ممهالا

تشش و هو مندی ال م رن ن خور نشا رهندم

بخش اول؛
سیاستها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در
مقابله با همهگیری کرونا
الف) سیاستها و راهبردهای عمومی

2م نرام آمو ش عالا کشور نباید تعطیل ور بلیه هما گونهه کهه تهاکنو
عمل کرره نس

مابایسما به کمک با آرنیا و چرخ

بهه سهوی فضهای

مجا ی و بهکهارگیری هیوهههای نهوین آمو ها و تعریهن برنامهههها و
فعالی ها رر رالب آ  ،رو بهرو تقوی
1م تقوی

ررک ،بصیرت و بین

و رنهبری ور؛

هروندن  ،نفهقگشهایا و نهوآوریههای

تا ه ،خرنفه رنیا و ن عرحه خارج کرر هر آنچه با قیقه

آمهو هههای

و یانا ،ننسانا ،خرر جمعها ،عهدنل  ،آ نرگها و ونرهعگرنیها نسهب

و

تناسب وثیقا ندنرند ن ضروریات نس ؛
1م تشش و رک به سوی مر های رنن

رر و ههای نرهری و عملها -فنها،

فظ نشاط تحرک و پویایا و توسعه و تعمیق مبارالت علما فرنملّا ونجب نس ؛
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4م ال م نس

رننشگاهها و مرنکز پهوهشا و فناوری نهای

مساعا خور رن

رر نیل به ناسایا و کشن ونکسن بیماری ،طرح نرهدنمههای نبمیهاری بها
هدف مهار و پیشگیری ،تولید و ساخ

کی ههای تشخیصها مهورر نیها ،

نبزنرها و وسایل مورر نیا و همانند نین به کار ببرند؛
5م تقوی

مستولی پهذیری نجممهاعا رر چهارچوب نرتبهاطا منسهج بها

جامعۀ پیرنمهو و فرنپیرنمهو بهه منرهور نرتقهای رابلیه هها و توننمنهدی
هروندن رر مونجهه با مخاطره های نجمماعا ،یس محیطها ،حهنعما و
ره ها مستلۀ ریگر که رر جهها پرتغییهر و تشطه نمهرو رر پها ییهدیگر
سربرماآورند؛
1م تقوی

تعامل و ه نفزنیا بینبخشا و بینرسمگاها؛

7م بهن مرنکگذنری تجارب و رسماوررها؛
1م همه جانبه گرنیا رر رالب ناخ

و ونکاوی عالمانه و چندجانبۀ مسهتله

با روییرر و نگاه بینر مهنی و محصور نیرر مستله رر سا

و هو ة

ناخما معین؛
9م آیندهگرنیا :یوع بیماری کووید 29-مستلۀ ار و فرنگیهری نسه

کهه

رر تماما عرحههای ندگا هروندن نفوذ و ضور پیدن کرره و نباید به
وضعی

کنونا و آیندة کوتاهمدت آ نندیشید بلیه نیا منهد ررک رونهدها

رر آیندهنی ررن مدت نس ؛
 21م توجه به پیامدهای چندگانۀ موضهوع رر رالهب ریهد و تحلیهل آ رر
چارچوب سشم

جسما ،روننا و نجمماعا و نیز ،آثهار و تبعهات آ رر

رورة پساکرونایا رر فضا و محی های آمو ا؛
22م تقوی

سرمایه های نجمماعا و نمهارین رننشهگاه بهر مبنهای تولیهدنت

علما نافع و معطوف به مشیشت جامعه؛
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21م تأکیههد بههر رجحهها منههافع جمعهها و ملّهها بههرنی نیههل بههه فونیههد و
سورمندی های بزرگمری که ه پاسخا به منافع فرری به مار مارونهد و
ه معارض با منافع ریگری و ملّا نیسمند؛
21م ترویج گفمما همدلا و همبسمگا ملّا؛
ههبیههههای فنهها-نجممههاعا رنخلهها یهها منمخههب مبمنههابههر

24م تقوی ه

سا وکارهای نرتباط بین بخشا و بینسیسمما که نمیا فعالی

بیهنی رن

رر ررو و با بیرو نهار عل و رننشگاه فرنه ماکند؛
که نهار رننشگاه به مثابه نهاری تخصصا رر ترویج رننشا کهه

25م بایسمه نس

مموجه نمور مدنا و هروندی نس
کنشگرن و هروندن نسب

آ گونه ورور کند کهه آمهارگا ال م رن رر
رفمهار و کهن

به مدیری

خهور رر مونجههه بها

مخههاطرههههایا ماننههد ههیوع ویههروس کوویههد ،29-رر رالههب مشههارک هههای
خورمرنربما و ریگرمرنربما ،رس ک برنی یک رورة رو ساله نیجار کند؛
و پرهیز ن نیجار و گسهمرش تهن ههای

21م کمک به فظ فضای آرنم

روننهها رر جامعههه و برجسههمهسهها ی مسههتولی پههذیری کنشههگرن عرحههۀ
رو یۀ ن خورگذ مگا ،فدنکاری و نوعروسما؛

سشم  ،تقوی

27م نسمفارة دنکثری ن ظرفی

و نمیا فضای مجها ی رر برپهایا جلسهات

رر کلیۀ سطوح مدیریما و مشهارک
غیرهیت
21م تقوی

رنر نعضهای هیته

علمها و کارکنها

علما و نررسنجا ن نیشا رر ننطباق با رنی و مدیری

بحرن ؛

یرساخ های فناوری نطشعهات بهه منرهور توسهعه و بهبهور

فرنیندها رر بسمر فناوری نطشعهات و همچنهین ،بهبهور و نرتقهای کیفیه
خدمات نرن ه ده رر چارچوب برنامههای رول
29م بهبور کیفی

نلیمرونیک؛

پایگاه های رنرة موجور رر رننشگاهها و پهوهشهگاههها ن

جنبه های گوناگو ساخماری و محمونیا با هدف نرن ۀ خدمات به کهاربرن
ررو و بیرو رننشگاها رر بسمر وبم
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ب) سیاستها و راهبردهای اختصاصی
 -9اقدامهای محیطی و دروندانشگاهی

2-2م تدنوم تشییل جلسات سهمار آگهاهسها ی ،همیهاری و پیشهگیری ن
یوع بیماری کرونا با همیاری رننشگاه علوم پز هیا رر رننشهگاه معهین
نسههما ههها بهها ضههور نماینههدگانا منمخههب ن پهوهشههگاهههها و مؤسسههات
پهوهشا؛
1-2م رننشههگاهههها بایههد رر هههر نسههما ضههمن نیجههار نرتبههاط مسههمقی بهها
رننشگاه های علوم پز یا ،نیا های پهوهشا و عملیاتا آنها رن رریافه
نسب

و

به تأمین و ننجهام آنهها نرهدنم کننهدم رر نیهن خصهوا ال م نسه

هما گونه که ربش نعشم ده نس  ،ر یس رننشگاه یا نماینهدة تهامنالخمیهار
وی رر سمار کرونای نسما و کمیمههای تخصصها ضهور رن مها رن همه
با ند تا بمونننهد مهونرر رن بها مهدیری

علمها

رننشهگاه و نعضهای هیته

هماهنگ کنند؛
ناسها،

1-2م با توجه به توننمندیهای موجور رر و ة علوم پایه ،یس

ژنمیک و یس فناوری رر رننشگاهها و رننشیدههای علوم پایه ،کشاور ی
و رنمپز ههیا و ضههرورت همیههاری آنههها بهها و نرت بهدن هه

رر تهیههۀ

کی های تشخیصا و بررسا نمونهها و سایر عملیات پشمیبانا ،کماکا بها
پهوهشههگاه ملّهها مهندسهها ژنمیههک و یسهه فنههاوری کههه مسههتولی
هماهنگاهای ال م رن به عهده رنرر همیاری ور؛
4-2م نسممرنر مای

ن ون دهای فنّاور مسمقر رر مرنکز ر د رننشهگاها

و پارک های عل و فنّاوری که رر تولید محصول یا به منرهور کهاه
خسارت ویروس کرونا فعالی
5-2م نسممرنر مای

بهار

ماکنند؛

ن پارک های عل و فناوری و مرنکز ر د رننشگاها

ونبسمه به رننشگاه ها و مؤسسهات پهوهشها و همچنهین ،آ مایشهگاهههای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بخش اول؛ سیاستها و راهبردهای 13 / ....

تخصصا که ن نمیانات و تجهیزنت ال م برنی تولیهد نرهشم مهورر نیها و
پشمیبانا ن مبار ه با ویروس کرونا برخوررنرند؛
یرساخ های سخ نفزنری و نرمنفهزنری و تهأمین نیا ههای

1-2م تقوی

نرم نفزنری مطابق با نمیانات یرساخما منطقه ن نرر سهرع

پهنهای بانهد

نینمرن ؛
7-2م تقوی
کاه

ریجیمالا و نسمفاره ن فنهاوریههای نهوین آمو ها و

رنن

یاف ریجیمالا میا نسلها؛
و پیگیری ن و نرت نرتباطات جه

1-2م ررخونس

نینمرنمهها رنیگهها  ،تشههویقا یهها نر ن ریم ه

تخصیص بسمهههای

بههرنی رننشههجویا  ،نسههاتید و

پهوهشگرن م
ج) اقدامهای اختصاصی هر حوزه
 –9حوزۀ آموزشی

2-2م نیجار جنبشا فرنگیر برنی نرتقای کیفی
آمو ش مدنوم به نعضای هیت

آمو ش های مجا ی با نرن ۀ

علما و کارکنا رننشهگاههها و مؤسسهات

پهوهشا که رر نمر آمو ش فعالی

مهاکننهد بها تأکیهد بهر نسهممرنر نرن هۀ

آمو شهای مجا ی ،نرارت و نر یابا مسممر ،توسعۀ مهارتها و فرهنهگ
ریجیمال مانند ونرعی

مجا ی و ونرعیه

نفهزوره ،برگهزنری کهشس هها و

آ مایشگاه های مجا ی ،نخذ آ مو های روره نی و آ مو نهایا ،آمو ش و
آ نا کرر نعضای هیت

علما و کارکنا با ننونع پل فرمهای رابلنسمفاره

رر و ة آمو شهای مجا ی و نلیمرونیک؛
1-2م بسنده نیرر به آ مو پایا نیمسال و تأکید بر نر یاباهای مسممر و
تهیۀ کارنو

ههای ال م همچهو توسهعۀ روشههای سهنج

نر یاباهای برخ و آ مو های نلیمرونیک؛

هو همند،
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1-2م ننجههام تمهیههدنت ال م جههه

تههأمین نههرمنفزنرهههای کههاربرری و

سخ نفزنرهای ال م مانند نسموریوی ضب محمونی آمو ا ،پل فرمههای
تولید محموی وممم برنی نعضای هیت
ظرفی

علمها و رننشهجویا بها نسهمفاره ن

حندوقهای مایما و خیّرین؛

4-2م نخمصاا فضهای نبهری مناسهب بهرنی فهظ و نگاههدنری رروس
نرن ه ده رر سرور مؤسسه و فرنه آورر نمیا بهن مرنکگذنری محمونی
رروس؛
5-2م سهول

د و ننمقال رننشجویا به رننشهگاههها و

رر نمیا میهما

مرنکز محل ندگا؛
1-2م مساعدت رر ننجام پروژهههای پایها نامههنی رر رننشهگاهههای محهل
ندگا رننشجو ن جمله نسمفاره ن نمیانات کارگهاها و آ مایشهگاها بهه
گونهنی مشمرک و بینرننشگاها؛
 7-2م برگهزنری جلسهات نرن هۀ گهزنرش ،جلسهات رفهاع وممم بهه حههورت
مجا ی؛
1-2م بیه سا ی رننشگاها برنی نرن ۀ بهمر و ییپارچۀ رروس مجها ی بها
نسمفاره ن نسمارن مجرب رنخلا و خهارجا رر رالهب نرریهۀ عله بها و
توسعۀ فعالی های ملّا و بیننلمللا؛
9-2م نسمفاره ن ظرفی

رک های رنن پایۀ رننشگاها رر تنوع بخشهید

به روشهای آمو ش مجا ی؛
21-2م مای
نندنخمن رریاف
محاسبه و رریاف
22-2م تقوی
آمو ش عالا؛

ن رننشجویا

هریهپررن و رر حورت نمیها  ،بهه تهأخیر

هریه و مساعدت رر نرن ۀ دنکثر تخفیهن و تهأخیر رر
هریهها؛
یرساخ های سخ نفهزنری رر رننشهگاه هها و مؤسسهات
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21-2م با نگری مسممر مقررنت آمو ا؛
21-2م تدنوم رحد وضعی
فعالی

آمو شهای نلیمرونییا رر ریگر کشهورها انرنمهۀ

مؤثر کارگروه مطالعات آمو ش عالا رر رورن کرونا و پساکرونا)؛

24-2م برنامهههریههزی بههرنی توسههعۀ همیههاریهههای بههیننلملههل و پههذیرش
رننشجویا برو مر ی با تییه بر محی وبم
 -2حوزۀ پژوهش و فناوری

2-1م توجه جدی به پروژهها و پهوه های مرتب با کووید29-؛
1-1م رنهنندن ی آ مایشگاههای مرتب بها کوویهد 29-و همچنهین ،تعریهن
برنامهها و فعالی های مشمرک آمو ا و پهوهشا مهرتب بها کرونها بهین
مؤسسات هر منطقهه و مؤسسهات ونبسهمه بهه و نرت بهدن ه  ،ررمها و
آمو ش پز یا؛
1-1م پرهیز ن نیجار ترنک رننشجویا رر آ مایشگاهها یها میها ههایا کهه
ررنر نس

رر آنها فعالی های پهوهشا ننجام گیرر؛

4-1م تعرین و مای

مالا رابلمش ره ن

رک های نوپا رر و ههای

گوناگو مبار ه بها کرونها و نرن هۀ تهنفس کهافا رر با پررنخه

ونمهها و

تسهیشت نعطایا به رک های رنن بنیا مسهمقر رر پهارکههای عله و
فناوری و مرنکز ر د رننشگاها؛
5-1م نهممام بر یافمن رنه لهای میها ر همهنی و چندر همهنی بهه منرهور
مقابلۀ بهمر با ویهروس کرونهام رر نیهن مینهه ،فعالیه

ممخصصها علهوم

ننسانا ،علوم نجمماعا و هنر رر مبار ه با تبعات پدیدة کرونها بایهد مهورر
نهممام و توجه بیشمری ررنر گیرر؛
1-1م برگزنری و رک

نعضای هیت

علما رر نشسه هها ،کنگهرههها و

گررهمایاهای بیننلمللا به حورت نلیمرونییا؛
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7-1م توسعۀ ننمشارنت علما ،پهوهشا ،ترویج و نرسال گزنرشهای سیاسما
ن پهوه های ننجام ده به نهارهای مخملن ،پیرنمو آثار گونهاگو مهرتب
با موضوع کرونا رر نبعار مخملن نجممهاعا ،نرمصهاری ،سیاسها ،فرهنگها و
آگاها ن آثار فرنگیری بیماری رر و ههای مخملن؛

فناوری ،جه
1-1م مای ه

و تقوی ه

بیشههمر نشههر نلیمرونییهها آاثههار و منههابع ررسهها

رننشگاها مورر نیا رننشجویا با بهمرین یوههای ممین؛
9-1م فههرنه کههرر رسمرسهها ههدنکثری رننشههجویا و پهوهشههگرن بههه
رسماوررهای پهوهشها ماننهد پایها نامهه رسهاله بهه منرهور کهاه

نیها

پهوهشگرن به ضور فیزییا رر مؤسسات؛
21-1م نرن ۀ گزنرشهای تحلیلا مناسب به رننشجویا تحصیشت تیمیلها
ن رونههدهای پهوهشهها حههورتگرفمههه رر کشههور بهها هههدف تسهههیل و
سرع بخشا به فرنیند پهوه  ،و کمک به نفزنی

کارنیا پههوه ههای

تحصیشت تیمیلا؛
22-1م برنامه ریزی برنی ممانع
گرن ریم

ن نسرنف و به هدر رفمن مهونر هیمیایا

تحقیقاتام جلوگیری ن خاموش د یخچال هها و فریزرههای

اوی نینگونه مونر؛
21-1م نسممرنر فعالی

آ مایشگاهها با برنامه ریهزی نیمنها بهرنی سهشمما

کارکنا م نرارت جدی برنی جلهوگیری ن نفه

پههوه ههای نرهری کهه

نیا ی به ضور رر محی مؤسسات ندنرندم
 -9حوزۀ دانشجویی

2-1م جلوگیری ن تجمع رننشجویا رر خونبگاهها با برنامهریزی ن طریهق
ضور رننشجویا تحصیشت تیمیلا بر نساس نولویه
مدت ماندگاری سنونت تحصیلا وممم ؛

نهوع پههوه

و
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1-1م ضدعفونا و گنهد رنیا مهنر کلیهۀ مرنکهز ،بههویههه خونبگهاهههای
رننشجویا ،که رننشجویا تحصیشت تیمیلها رر هال گذرننهد مرن هل
آ مایشگاها ،پایا نامه و رسالۀ خور رر آنها به سرمابرند؛
1-1م تعرین ونم ههای ضهروری رننشهجویا بها روییهرر تهیهۀ نیا ههای
سخ نفزنری و نرم نفزنری رننشجویا و نطشع رسانا های میرر ن نحوة
ونم ،با توجهه بهه نبهور ضهور فیزییها رننشهجویا رر سهط

رریاف
رننشگاه؛

 4-1م فعال بور کمیمۀ سشم
و عضوی

رننشگاه با مستولی

ر یس مرنکز مشهاوره و بهدن ه

رو ننۀ چگونگا رعای

معاون

رننشهجویا

رننشهگاه بهه منرهور رحهد

پروتیل های بهدن ما و تذکر و رفهع مشهیشت

مربوط؛
5-1م رر معرض رید رهرنر رنر پروتیهلههای بهدن هما رر تمهاما نقهاط
پرتررر و نرسال آ به حورت مجا ی برنی همۀ رننشجویا ؛
1-1م تهیه و رر نخمیار ررنر رنر وسایل محافر

خصا نع ن ماسهک،

رسمی  ،یلد ،و مونر ضدعفوناکننده؛
7-1م برگزنری پوی های رننشجویا با روییرر سشم
1-1م برگزنری و معرفا برنامههایا که موجهب کهاه

جس و رون ؛
ن سهاس ررمانهدگا؛

سرخوررگا و نانمیهدی ،یهأس و نضهطرنب ،بهاپنهاها و بهانثهری و ننفعهال
ما وند؛
9-1م نرن ۀ خدمات مشاورهنی بهه رننشهجویا ن طریهق رنهننهدن ی ررگهاه
نینمرنما فعال و تا دنمیا تعاملا؛
21-1م صول نطمینا ن نبور تبعیض میا نرشار گونهاگو رننشهجویا و
رک

به سهم

فهرنه کهرر فرحه ههای برنبهر بها ههدف کمهک بهه

تصمی گیریهای آنا م
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 -1حوزۀ فرهنگی

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

و نحول بهدن ما؛

1-4م ننجام پیمای های نلیمرونیک به منرور رحد موضوعات فرهنگها و
نجمماعا جامعۀ رننشجویا؛
1-4م برگزنری آیین و مرنس نمهارین آغها سهال تحصهیلا بها نسهمفاره ن
نمیانات و پل فرمهای فضای مجا ی؛
4-4م با آرنیا برنامهها و فعالی های فرهنگا رر فضای مجا ی به منرهور
فظ پیوندهای رننشجویا با رننشگاه و مرنکز آمو ا و برگزنری بهمورع
مجموعه جشنونرههای یر رر فضای مجا ی:
 جشنونرة ملّا روی ؛ جشنونرة بیننلمللا رک ؛ جشنونرة سرنسری فیل کوتاه و عیس رننشجویا؛ جشنونره ملّا ررآ و عمرت رننشجویا رر رننشگاه حنعما نحفها ؛ جشنونره ملّا پایا نامههای برتر ررآنا رر رننشگاه ر ؛ برگزنری مرنس  21آذر ،رو رننشجو ،رر رننشگاههها و مرنکهز آمهو شعالا کشور؛
 -برگزنری نشس

مشهمرک میها و نرت علهوم ،تحقیقهات و فنّهاوری بها

و ة علمیه رر سالرو  17آذر ،رو و دت و ه و رننشگاه؛
 -برگزنری سومین جشنونرة

و عل رر رننشگاه هید بهشما؛

 برگزنری سرنسری نولین سالگرر هارت سررنر هید سپهبد سهلیمانا ورو

هدنی رننشجو به میزبانا رننشگاه هید باهنر کرما ؛

 برگزنری سوگونرة ملّا-فرهنگا-هنهری نباعبهدنا نلحسهین بهه میزبهانارننشگاه یرن ؛
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5-4م برگههزنری ههرک هههای نوپهها انسههمارت آپ) کههارآفرینا نجممههاعا
رننشجویا با هدف پیشگیری ،کنمرل و کاه

آسیبهای نجمماعا؛

1-4م برگزنری با نرچه های تولیدنت رننشجویا با هدف پیشگیری ،کنمهرل
و کاه

آسیبهای نجمماعا؛

7-4م برگزنری طرح کمند اکار ،مهارت و نوآوری رننشجویا رخمر)؛
1-4م فعالسا ی هسمههای فیری رر رالب بیههای جامعه و رننشگاه یها
نتاق فیهر جهه
کاه

تحلیهل پیامهدهای نرمصهاری و نجممهاعا و رنهیارههای

هزینههای نرمصاری و نجمماعا ممرتب بر مستلۀ کرونام

 -7حوزۀ اداری و مالی

2-5م توجه به بخشنامههای حارره ن سوی سمار و نرت علوم ،تحقیقات و
فناوری؛ سمار ملّا مقابله با کرونها ،و فرمانهدها عملیهاتا سهمار مقابلهه بها
کرونا؛
رورکههاری کارکنهها طبههق رههوننین و

1-5م نسههمفارة ههدنکثری ن ظرفی ه

مقررنت موجور یا پیشنهار برنی نیجار ظرفی های جدید ممناسب با رنی
و فضای موجور رر ههر نسهما  ،بها تشهییل کمیمههنی ممشهیل ن نماینهدة
معاون ها برنی برنامهریزی رر نین و ه؛
1-5م نسمفاره ن ظرفی

نرن ۀ خهدمات مجها ی بهه حهورت هدنکثری بها

توجه بهه نیجهار ننعطهاف رر بروکرنسهاههای نرنری و تغییهر رر برخها ن
رونهدهای موجهور و ربلها ،و تقویه

و توسهعۀ یرسهاخ ههای روله

نلیمرونییهها و سههامانههههای و نرت عمههن رر ههو ههههای گونههاگو
سیاس گذنری و پشمیبانا پهوه
4-5م رسیدگا به وضعی
نیا ها به هر یل ممین؛م

و آمو ش مؤسسات آمو ا؛

نعضای هیت

علمها و کارکنها مبهمش و رفهع
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5-5م تأمین مالا نیا های بهدن ما و پشمیبانا ن عملیهات مهورر تصهویب
سمار سشم

رننشگاه مرکز پهوهشا پارک عل و فناوری؛

1-5م نرن ۀ گزنرشهای رورهنی ن نردنمها و رسماوررهای ورنی سهشم
مؤسسۀ تح

مدیری ؛

7-5م رحد منر و جمهعآوری نطشعهات ن نرهر تعهدنر مبمشیها  ،تعهدنر
ررما دهها ،تعدنر فوتاها و نسمفاره ن آ برنی نرن ۀ تحلیلهای رنهگشا؛
1-5م نجرنی رنهبررهای مایما ن مخاطبا رر سط کارمندن اکارکنا و
نعضای هیت

علما) و رننشجویا ؛

9-5م جلوگیری ن فعالی ههایا کهه سهبب بهرو و نیجهار چرخهۀ ننمقهال
ویروس ما وند ،مانند فعالی

با گاهها ،مهد کورکها ،رسمورن ها وممم ؛

21-5م ذف تماما نبزنرهای ننمقال ویروس؛
22-5م نسمفارة دنکثری ن ظرفی

آییننامهها و بخشنامههای موجهور ،بها

پیشنهار ظرفی ها یا رسمورنلعملهای جدید ممناسب با رنی هر رننشهگاه
یا هر نسما به منرور نرن ۀ خدمات غیر ضوری مبمنابر رورکاری؛
21-5م تح

پو

ررنررنر کلیۀ هزینهههای نا ها ن بیمهاری ن طریهق

بیمۀ ررما تیمیلا و ررنررنر سال جاری و آتا؛
21-5م حرفه جویا رر مصرف ننرژی ان رو ن ماند المپها رر رنهروها
و پلیا ها ،رفاتر کاری ،آ مایشگاهها و کارگاههای خهالا نجمنهاب هور)م
همچنین ،ن با ماند

وفاژها و سیسم های گرمای

و سهرمای

رفهاتر،

کشسها ،رنهروها ،پلیا ها ،آ مایشگاهها ،آتلیهههها ،سهالنههای مطالعهه و
ننبارهای کماب و مجشت ،غذنخوری هها ،بوفهه هها ،نسهمخرها ،سهالنههای
ور ش ،ررمانگاهها ،خونبگاه ها و نرایر آنها رر مونرع نسمفاره نیرر ن مرن
ورم کنمرل و نرارت مسممر و منر بر ساخمما ها و ریگر نبنیه ،فهظ و
نگهدنری نیمن ساخمما ها ،رفاتر ،آ مایشگاهها و کمابخانههای خالا بهرنی
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جلوگیری ن هرگونهه آسهیب ،آته سهو ی و آب گرفمگها و ماننهد آنهها
ضروری نس ؛
24-5م فرنه کرر نمیانات و بسهمر ال م بهرنی آمهو ش ضهمن خهدم
کارکنا رر رورههای مخملن به حورت مجا یم
 -6حوزۀ بینالملل

2-1م طرن ا و تدوین نرام ننگیز ا مناسب برنی تشویق نعضهای هیته
علما به ننجام فعالی های بیننلمللا ن طریق فضای مجا ی؛
1-1م بهره گیری ن

رنی جدیهد بهرنی ضهور نسهمارن خهارجا جهه

تدریس کوتاه مدت ،رنهنمایا مشمرک پایا نامهها و رسالههای رننشجویا،
ضور رر جلسات رفاع و نممحا پایانا رروس مشمرک؛
1-1م ضور فعال رننشگاهها و مرنکز پهوه

و فنهاوری رر نشسه ههای

سا ما های بین نلمللا علما و فنّاوری و منطقهنی به منرور هنجارسا ی و
مای

ن منافع ملّا؛

4-1م رحد فعالی ها و رسهماوررهای علمها -فنهاوری ریگهر کشهورها ن
سههوی مرنکههز رننشههگاها مسههتول همیههاری افوکههال پوین ه )م برگههزنری
نشس های مشمرک ،جمعبندی گزنرشها و نرن ۀ آ به مباری ذیرب ؛
5-1م نرتقای همیاریهای بین نلمللها رر هو ه ههای علمها و پهوهشها
مرتب با بیماری کرونا بها بههره گیهری ن گسهمرة بسهمر مجها ی رر رورن
فرنگیری بیماری؛
1-1م سعا رر جذب گرن های بیننلمللا رر و ة پهوه های مرتب با کرونا؛
7-1م نسمفاره ن ظرفی های آمو ش نلیمرونییها بهرنی نیجهار ون هدهای
مشمرک رننشگاها بیننلمللام

بخش دوم؛
گزارش برخی از اقدامهای انجامشده از سوی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مقابله با ویروس کرونا
2م فعالی

رننشگاه ها و مرنکز پهوهشها و پهارک ههای عله و فنهاوری رر

تولید وسایل نولیۀ بهدن هما ن جملهه ماسهک ،گها  ،ونمیشتهور ،روربهین
تبسنج ،رسمگاههای کمکتنفسا نر ن ریم

و پو

های فهاظما ال م

برنی کارر ررمانا ،مونر ضدعفونا کننده و تعمیق نین نردنم تها هد تولیهد
مونر نولیه همچو تولید نلیل  91ررحد ،تهأمین و تعمیهر رطعهات یهدکا
رسمگاههای مورر نسمفاره رر نتاقهای مرنرب های ویهه؛
1م مأموری رها به پهوهشگاه ملّا مهندسا ژنمیک و یس فناوری بهرنی
هماهنههگ کههرر کلیههۀ پهههوه هههای مههرتب رر ههو ة علههوم یسههما و
یس فناوری رر رننشگاه ها و مؤسسات پهوهشا نع ن ساخ

ونکسهن،

کی های تشخیصا وممم به همرنه هماهنگا ننجام نمور پهوهشا مهرتب بها
بیماری کرونام به نین منرور ،تاکنو  217طرح پیشنهاری به نین پهوهشگاه
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نرسال ده و بی

ن  51طرح رر ال نجرنس م همچنین ،مرکز تشخیص

ویروس کرونا رر نین پهوهشگاه با ظرفی

تشخیص دور  111نمونهه رر

رو رنهنندن ی ده نس ؛
1م تشییل خو ه های فیری رر رننشگاهها رر و ههای سرمایۀ نجمماعا،
نرمصاری ،پولا و بانیا و نرتباطات و رسهانههها بهرنی بررسها پیامهدهای
یوع ویروس کرونا رر جامعۀ نیرن و نرن ۀ رنهیارهای مقابله با آ ؛
4م تشییل ورنی مشورتا مقابله با ویروس کرونها رر کلیهۀ رننشهگاههها و
مرنکز پهوهشا و ضور فعهال رر جلسهات سهمار و مبهار ه بها کرونها رر
نسما  ،هر و هرسما ؛
5م نطشع رسهانا رر مهورر کوویهد 29-ن طریهق تهدوین محمهون ،ترجمهۀ
یافمه های علما رر سط جها  ،چهاپ نلیمرونیهک پوسهمرها ،نینفهوگرنف،
مو ن گرنف ،وید و و نرسال آنها برنی نعضهای هیته

علمها ،کارکنها و

رننشجویا و همچنین نشر آنها رر رسانههای جمعا؛
1م نیجههههار سههههامانۀ نمههههاگرر کوویههههد 29-بههههه آررس نینمرنمهههها
 http://maps.isc.gov.ir/covid19/#worldن سههوی پایگههاه نسههمناری
علوم جها نسشم ونرع رر یرن  ،به منرور نرن ه و تحلیل نطشعات آمهاری
ن تعدنر مبمشیا  ،بهبوریافمگا  ،جا باخمگا و تعدنر مقاالت چاپ هده و
پروتیههلهههای منمشر ههده ن سههوی سهها ما جهههانا بهدن ه

رر ههو ة

پیشگیری و ررما برنی نسمفارة محققا و رس ننهدرکارن نجرنیها هو ة
سشم

کشورم نین سامانه رر کشورهای نسشما با نسهمقبال بسهیار خهوبا

مونجه ده نس ؛
7م نرن ۀ خدمات مشاورة علما و رون ررمانا جهه

کهاه

آسهیبههای

نا ا ن پاندما به رننشهجویا و مرنجعها ن طریهق تلفهن و کانهالههای
مجا ی؛
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ره ها نوع نپلیییشن برنی رفع نیا های و نرت بهدن

1م ساخ

و آمو ش پز یا اپررنخ

 ،ررمها

نلیمرونیک ،نرن هۀ جهونب بیمهار بهه حهورت

نلیمرونیک ،پذیرش ن رورممم) بهه ویههه نپلیییشهن ماسهک کهه بهه و نرت
بهدن

رر کنمرل و رریابا مبمشیا به کرونا بسیار کمک کرره نس ؛

9م ننجام رهها مورر مصا بههای رنریویا و تلویزیونا رر بیههای ملّا و
نسمانا و تشری رسماوررهای علما-پهوهشا و پشهمیبانا رننشهگاههها بهه
منرور تزریق روح نمید به مخاطبا  ،ننمقال مفاهی مه و نسهمفاره ن آ رر
مبار ه با ویروس کرونا ،آمو ش نحول ندگا رر ررنطینه اور ش ،بها ی،
سرگرما)؛
21م یلرها پوی

رننشگاهیا با نسمفاره ن ظرفی های فضهای مجها ی

برنی نطشع رسانا ححی و رعای

مرنرب های بهدن ما همهۀ ههروندن

ن خور و ریگرن رر برنبر آسیبهای نا ا ن کووید29-م

بخش سوم؛
مواردی از فرصتهای بهوجودآمدۀ حاکی از روند مدیریت
بیماری کووید 91-در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت
الف) نهممام بی ن پی

رر گسمرش رو مرة سیسم نتوماسهیو نرنری بهه

ترتیبا که نرن ۀ خدمات جدید به مجموعه خدمات غیر ضهوری رر هال
نفزنی

نس

و به طبهع نیهن رسهماوررها ،بخه

مهمها ن تحقهق روله

نلیمرونیک محقق خونهد د؛
ب) نرن ۀ آمو ش نلیمرونییا ،ذف نیرر نیمسالهای تحصیلا ،تبهدیل
تهدید ویروس کرونا و نبمش به بیماری کووید 29-به فرح

نیجار تحهول

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

هده

رر سرورهای رننشگاه برنی نسمفارة مجدر ررنر ماگیرندم همچنهین ،تهشش
بر نین نس

تا برگزنری کشسها و نممحانات پایا ترم به حورت مجها ی
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ننجام گیررم بدیها نس
یرساخ

که بها گذ ه

مها و کسهب تجربهه و تقویه

و سخ نفزنر رر نخمیار ،نین نردنم کاملتر و رریقتر ما ورم بهر

نساس گزنرشهای ونحله ن رننشهگاهههای کشهور ،بهی

ن  91ررحهد ن

کشس ها به حورت نلیمرونییا تشییل و رروس به حورت مجا ی نرن هه
دهنند و بی

ن  11ررحهد ن نسهمارن ن نیهن روش بهرنی نرن هۀ رروس

خور نسمفاره کرره نند و با گذ

ما نین ررحد نیز به سهرع

رر هال

نفزنی

نس م بسیاری ن رننشگاهها بهویهه رننشگاههای معین نسهما هها بها

نفزنی

چندبرنبری سهرورها و نمیها مهدیری

جه گسهمررة رنرههها و

نفزن ی

ترنفیک و پهنای باند بهه نرن هۀ خهدم

بهه ریگهر مرنکهز آمو ها

همچو آمو ش و پرورش نسما ها نیز ماپررن ند؛
ج) برگزنری کلیۀ جلسات رر سطوح رؤسای رننشگاهها ،معاونها و نرت،
هیت های نمنا و حرفه جویا مبلغ خوبا ن نین رهگذر رر طول سهال 99م
حدها نشس

مستوال آمو ش عالا رر کلیۀ سطوح مدیریما ،ن جلسهات

گروههای آمو ا تا عالاترین سطوح مدیریما به حورت مجا ی برگهزنر
ده و نین روند رر ال گسمرش نس ؛
د) نهممام بی ن پی

رننشگاه پیام نور رر مجا ی کرر کلیۀ فعالیه ههای

آمو ا هما گونه که رر نساسنامۀ نین رننشگاه ذکر ده نسه م رننشهگاه
پیام نور با  411هزنر رننشجو پی

ن همهگیری کرونها فقه  21ررحهد ن

رروس رن برنی  51هزنر نفر ن رننشجویا به حورت برخ و نلیمرونییا
نرن ه ماکرر که با روع نردنمها ن نسفند  91ه نکنو  211ررحهد رروس
به حورت برخ نرن ه ما وند؛
ه) ننجام پهوه های مرتب با بیماری کوویهد 29-رر سهط رننشهگاههها،
مؤسسات پهوهشا و پارک های عل و فناوری و تولید محصوالت مهرتب
مانند وسایل فاظ

خصا و رسمگاههای مورر نسمفارة بیمارن مبمش بهه
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ویروس کرونا و ساخ

رسمگاه های مورر نسمفاره رر تشخیص و کمک به

ررما کرونا مانند رسمگاه ساتها نسهین ،رسهمگاه ونمیشتهور ،تونهلههای
ضدعفوناکننده ،و ممم ؛
و) مدیری

رورکاری کارکنا

ها ز تجهاربا بهوره نسه

کهه رر هرنی

مشابه و ما رر رنی پساکرونا ماتون ن آنها بهرهبررنری کرر؛
ز) تأکید بر فعالی

رننشجویا رورة رکمری که برنی تیمیهل رسهالۀ خهور

نیا به فعالی های آ مایشگاها و کارگاها رنرند با رعایه
بهدن ما و ههدنی

پروتیهلههای

برخها ن فعالیه ههای پهوهشها رننشهجویا مقهاطع

تحصیشت تیمیلا به سوی و ة مبار ه با بیماری کووید ،29-با توجه به
مدنرر ررنر رنر سشم

جامعۀ رننشگاها بهویهه رننشجویا ؛

ح) تجربههۀ ررک حههحی ن نحههوة کنمههرل بیمههاریهههای همهههگیههر و
مییرونرگانیس های نوپدید ،رنهنندن ی آ مایشگاههای تشخیصا که رابلیه
تیثیر رنرند و رر رنی مشابه ماتون به تعدنر مهورر نیها آنهها رن نیجهار
کرر ،و رنهنندن ی آ مایشگاههای پهوهشا سط  1نمنی
ن رننشگاهها که ظرفی

یسما رر برخها

خوبا برنی کنمرل چنین رنیطا خونهد بور؛

و) پیگیری برگزنری جلسهات رر سهط گهروههها و مهدیری ههای ریگهر
رننشگاهها به حورت نلیمرونیک و مجا ی؛ به همین منرور ،نولین نشسه
سال 2199رؤسای رننشگاهها و مؤسسات پهوهشا رر تهاری  99 2 11بهه
حورت ویدیو-کنفرننس و مجا ی برگزنر هدم همچنهین ،نولهین نشسه
مشمرک و یر و معاونا با رؤسای پارک های عل و فناوری سرنسر کشهور
رر تاری  99 2 15به منرور بررسا نردنمهای بهعمهلآمهده ن سهوی نیهن
مرنکههز و ننمقههال ننمرههارنت و نرت علههوم بههه مرنکههز مههذکور بههه حههورت
نلیمرونیک برگزنر و بر مونرر یر تأکید د؛
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ط) تعطیل نشد رننشگاهها مرنکز پهوهشا و پارکهای عله و فنهاوری و
فعههال بههور رر برخهها ههو هههها ،ماننههد تولیههد محصههوالت مههورر نیهها
امحلولهای ضدعفوناکننده ،نلبسۀ فاظ کننده وممم) ،ننجام پهوه ههای
مرتب با کرونا رر هو هههای تشهخیص ،ونکسهن ،سهاخ

رسهمگاهههای

ونمیشتور ،مونر و رسمگاههای ضدعفوناکننده وممم ؛

ی) توجههه جههدی بههه بررههرنری نرتبههاط مههنر رننشههجویا بهها نسههمارن و
ممخصصا مشاوره به حورت مجا ی با نگاه مهایما رر نبعهار گونهاگو
نرن ۀ خدمات علما و مشاورهنی به رننشهجویا و سهایر نعضهای خهانونرة
رننشگاها؛

ل) تأکید بر پیگیری رفع نیا رننشجویا نیا مند و تخصیص نمیانات مهالا
جه

تهیۀ سخ نفزنر و بسمههای نینمرن

برنی هرک

هرچهه بیشهمر رر

کههشسهههای مجهها ی ،کارگههاههههای رنن ه نفزنیهها وممم ن طریههق ونمهههای
رننشجویا حندوق رفاه یا خرید مممرکز سخ نفزنر ال م ،ترجیحا ن منابع
رنخلا و رک های رنن بنیا و همچنین ،هماهنگا با و نرت نرتباطهات
و فناوری نطشعات؛

م) تأکید بر رحد منر

رنی منطقه ن سوی رننشگاههای معهین و نرسهال

گزنرشهای مر لهنی ن نردنمهای بهعملآمده برنی سمار و نرت عمهن بهه
منرور نرسال به مستوال ذیرب رر سط ملّا پس ن جمعبندیم
با توجه به موارد مذکور تقاضای مساعدت در موارد زیر نیز مورد تأکید است:

2م مای

بی

پهنای باند و کاه

ن پی

و نرت نرتباطات و فناوری نطشعات با تخصهیص

هزینههههای بسهمهههای نینمرنمها بهرنی رننشهجویا و

نسمارن که رر نمر نرن ۀ آمو شهای نلیمرونییا فعالی

رنرند؛
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1م تخصیص بورجۀ ال م برنی پیگیری فعالی های مربوط به پهوه ههای
رر رس

ننجام مربوط به کرونا رر رننشگاهها و مؤسسههای آمو ش عهالا

و پهوه

و فناوری برنی تولید محصوالتا همچو کی های تشخیصها،

ونکسن و رنروهای مؤثر رر مقابله با ویروس وممم ؛
1م مای

ن مؤسسات آمو ش عالا غیررولمها–غیهر ننمفهاعا کشهور رر

رنی فعلا ن طریق منابع مالا و تسهیشت نخمصاایافمه برنی مایه
ن کسب وکارها ،با توجه به ن مغال تعدنر رابهلتهوجها ن نعضهای هیته
علما وغیرهیت

علما رر نین مؤسساتم

