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 پیشگفتار

آموزش عالی با قدمت بیش از هشت سده به عنوان نهادی ویژژه  مژورد   

در  ای رشد اقتصادی و اجتماعی هژر جامعژه   .توجه دولتها و ملتها است

                   ن امر صژرفا  بژا   ای گرو دستیابی به فن آوری نوین و دانش پیشرفته است.

هژای   تقویت و گسترش آموزش عالی و ارتقژای کمژی و کیفژی برنامژه    

درسی آموزش عالی میسژر اسژت. اسژتفاده از تبژارد و دسژتاوردهای      

بژرای آمژوزش عژالی     کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در زمینه آموزش عالی

فصل کتاد به طور مختصر موضژوعات   پنجکشور ما سودمند است. در 

شژود. در فصژل اوک کلیژات نظژام      مژی  و مسائل آموزش عژالی بررسژی  

گردد. در فصل دوم بژه بررسژی نقژش آمژوزش      می آموزش عالی مطرح

آمژوزش  های  پردازیم. در فصل سوم توسعه نظام می عالی در توسعه ملی

در افژزایش کیفیژت   و در فصل چهارم عوامل مژثثر   ریزی امهبرن عالی و

شژود و در فصژل پژنبم سژا تار نظژام       مژی  نظام آموزش عالی بررسژی 

آموزش عالی در چند کشور پیشرفتۀ صنعتی و در حاک توسژعه منتخژ    

ن مبموعژه  بژه   ایژ  دهیم. امید است کژه انتشژار   می را مورد بررسی قرار
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ررسی موضوعات آموزش عالی  عنوان گامی هرچند کوچک در جهت ب

رکاران  برنامژه ریژزان و عالقژه    انژد  موجبات غنای فکری و عملی دست

 مندان نظام آموزش عالی کشور را فراهم آورد. 
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