متن سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران
ضرورت داشتن چشمانداز براي كشور با هدف هماهنگ ساختن كليه برناهه هاي كوتاهههدت و هيا ههدت كشهورا از
چندين سال پيش در هيا هسئوال احسها
هصلحت نيار هسئول تنييم سند هل
پاياهاه اعهمس رسهان

ب گهاار

ه

شهد تها ايهن كه بها ابهم هظهار هريهم رهعهريا ه مه تشه ي

چشمانداز ايرا شد.
هصهلحت نيهار بها تشه يي هميسهيو ويه ه تهدوين سهند

دومهتا ه مه تشه ي

چشمانداز و با هم اري سازها هدیریت و برناهه ریهاس سهابما ههتن اوميه سهند چشهم انهداز را تويه كهرد و نتهای
هصلحت نيار ب بحث گذاشت شهد و در سهال  1831په

هميسيو چشم انداز در سال  1831در ه م تش ي

از اصمحاتی ه هظار هريم رهعرس در آ هصوبات ان ار دادند ب تصویب نوایی رسيد و در تاریخ  31/3/18به وهواس
س گان ابم شد.
سند چشمانداز وي گ

و فناوري ايرا در افم سال  1141را تريين كهرده كه كليه برناهه هاي

هاي اوتصاديا علم

وواي س گان در جوت تحظم اهداف چشمانداز بايد تدوين و اجرا شوند.
هتن سند نواي

چشم انداز بيست سام جمووري اسمه

"چشم انداز جمووري اسمه
عار هل

ايرا

ايرا در افم  1141ه ري شمس

و كوشش برناه رياي شده و هدبران جمر

با ات ال ب ودرت الياال امو

و در پرتو ايما و
ا در چشهم

و در هسير تحظم آرهانوا و اصول وانو اساسه

انداز بيست سام :
ايرا كشوري است توسر يافت با جايااه اول اوتصاديا علمه
انظمب

و فنهاوري در سهمن هنمظه ا بها هويهت اسهمه

و

ا اموار ب ش در جوا اسمر و با تراهي سازنده و هوثر در روابط بينامملي.

جاهر ايران

در افم اين چشم انداز چنين وي گيواي

توسر يافت ا هتناسب بها هظتيهيات فرهناه
اسمه

ا هل

و انظمب

خواهد داشت:
و تهاري

ا جفرافيهاي

ا با تاكيهد بهر ههردر سهاالري دينه
و وياي

حظوق انسانواا و بوره هند از اهنيت اجتماع

ا عهدامت اجتمهاع

ا آزاديوهاي هشهروسا حوه

كراههت و

.

برخوردار از دانش پيشرفت ا توانا در توميد علم و فناوريا هت
توميد هل

خهودا و هت ه

بهر اصهول اخموه

و ارزشهواي

بر سوم برتر هنهاب انسهان

و سهرهاي اجتمهاع

در

.

اهنا هستظي و هظتدر با سازها دفاع
برخوردار از سمهتا رفاها اهنيت غذاي

هعتن

بر بازدارندگ

ا تهاهين اجتمهاع

هم جانع و پيوستا

هردر و ح وهت.

ا فرصهتواي برابهرا توزيه هناسهب درآههدا نوهاد هسهتح م

خانوادها ب دور از فظرا فسادا تعريض و بوره هند از هحيط زيست هملوب.
فرهالا هسهووميت پهذيرا ايگهارگرا ههوهنا رضهايت هنهدا برخهوردار از وجهدا كهاريا انيهعاعا روحيه ترهاو و سههازگاري
اجتماع

ا هترود ب انظمب و نيار اسمه

دست يافت ب جايااه اول اوتصاديا علم

و ش وفاي

ايرا و هوت ر ب ايران

بود .

و فناوري در سمن هنمظ آسياي جنهوب غربه

(شهاهي آسهياي هيانه ا

ووظهازا خاورهيانه و كشههورهاي همسههاي ) بهها تاكيهد بههر جنههعش نههرر افههااري و توميهد علههما رشههد پرشههتاب و هسههتمر
سمن درآهد سران و رسيد ب اشتفال كاهي.

اوتصاديا ارتظاء نسع

اموار ب شا فرال و هوثر در جوها اسهمر بها تح هيم اماهوي ههردر سهاالري دين
نوانديشه

و پويهاي

ف هر و اجتمهاع

انديش هاي اهار خمين

ا تاثيرگهذار بهر همارايه

اسهمه

اتوسهر كارآههدا جاهره اخموه

و هنمظه اي بهر اسها

ترهاميم اسههمه

ا
و

(ره)

داراي تراهي سازنده و هوثر با جوا براسا

اصول عاتا ح مت و هصحلت.

همحي  :در توي ا تدوين و تصويب برناهه هاي توسهر و بودجه هاي سهاميان ا ايهن ن ته ههورد توجه وهرار گيهرد كه :
شاخص اي كم

كم آنوا از وعيي:

نرخ سرهاي گذاريا درآهد سران ا توميد ناخام
پايين جاهر ا رشد فرهنگ و آهوز

هل

ا نرخ اشتفال و توررا كاهش فاصل درآهد هيا دهكههاي بهاال و

و پ وهش و تواناييواي دفاع

و اهنيت

ا بايد هتناسب با سياسهتواي توسهر و

اهداف و امااهات چشم اندازا تنييم و تريين گردد و اين سياستوا و هدفوا ب صورت كاهي هراعات شود.

شايا

ذكر است اين چشم انداز هعناي تنييم سياستواي كل

گيري كل

چواربرناه پن سام آينده خواهد بود و افم جوت

فراميتواي كشور را در ابراد ه تلف در بيست سال آينده هش

ه

نمايد.

