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 از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران يمواد

 مجلس شوراي اسالمي 71/71/7831مصوب 

 فناوريعلم و  -فصل دوم

علاو    يهاا  رشتهدر  ويژه به عالي آموزشن در ياديتحول بن منظور به -71ماده 

و  ياسامم ي هاا  ارزش، ياعتقااد  يق مبانيو تعم يافزار نر تحقق جنبش ، سانيان

، يت اسامم يا در حاوزه داناش و ترب   يفا يک ارتقااي و باا ها     ي ا حرفاه اخمق 

 يدرماا  و آماوزش شزشا    ، و به اشات  فنااوري قاا  و  يتحق، علو  يها خانهوزارت

 :ر را انجا  دهن يم لفن  اق اما  ز

بر مبتني  يدانشگاه يو درسآموزشي  يها برنامها و محتو، متو  يبازنگر (الف

 يهاا  دورهت يا و تقو يو انقمب يرانيا -يت اسمميو هو ينيدي ها ارزشو  ها آموزه

ت يا باا اولو ، يدانش بشار  يدستآوردهان ياز آخر گيري بهرهبا  يليم  ت ميتحص

 ؛از بازار کارين

 علاو  انسااني   يها رشتهدر  خصوص به يفيکي ها شاخص ارتقاين و يت و (ب

از  گياري  بهاره با  اي رشته ميا علو  قرآ  و عتر  و مطالعا   يها رشتهدر  ويژه به

متناسا    ازيمورد ني ها آموزش تأمينه و يعلم يها حوزه يها توانمن يام انا  و 

 ؛با نقش دخترا  و شسرا 

و دفاا  مقا ب باا انجاا       يانقامب اسامم   ينه کرد  تجاارب علما  ينهاد (ج

 ؛مرتبط يها حوزهدر  يشرداز نظريهو  يشژوهش، يآموزش ياه فعاليت

 يهاا  عرصهحوزه در  يها ظرفيتاز  يه و بهرمن يعلم يها حوزهبا  يهم ار (د

 ؛مختلف
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انجاا  مطالعاا    ، يشا ينقا  و آزادان  ، يشارداز  نظرياه  يهاا  کرسيگسترش  (ه

با    انسانيعلو  بر يبا تاک ي  علم بوميو تول يعلمي ها قط توسعه ، اي رشته ميا 

 ؛ه قميحوزه علم يغا  اسمميه و دفتر تبليحوزه علم عالي شوراي يهم ار

 و مؤسساا   هاا  دانشاگاه  بنا ي  رتباه و  يابيار  و ارزظاستقرار نظا  جامع ن (و

ماککور   يهاا  وزارتخاناه  تأيي مورد ي ها شاخص براساب يو شژوهش يعالآموزشي 

 ارتقااي باا ها      ينقامب فرهنگا  ا عالي شوراير  با مصوبا  يمنوط به ع   مغا

 .يو شژوهشآموزشي  تيفيک

، تيا فين کيو تضام  يابيا شس از اساتقرار نظاا  جاامع نظاار  و ارز     -تبصره

ت يا موکاول باه رعا   يليو مقاطع تحص ها گروه، ها رشتهگسترش و توسعه  هرگونه

و مؤسساا    هاا  دانشگاهتوسط  ربط ذي يها وزارتخانه ياز سو يابمغي ها شاخص

، و به اشت فناوريقا  و يتحق، علو  يها وزارتخانه. است يقاتيو تحق اليع آموزش

ت و يا فيسانجش ک  اجراييا  يحس  مورد مجازن  عمل يدرما  و آموزش شزش 

واگکار  يدولتغير در بخش تأيي ن نظا  به مؤسسا  مورد يا براسابرا  بن ي رتبه

 .ن ينما

در منطقه  يگاه دو  علميبه جا دستيابي منظور بهدولت مجاز است  -71ماده 

 :ر را انجا  ده ياق اما  ز، ا  برنامه شنجميت آ  تا شايو تثب

 که تا شنجاه درص  نحوي به يعلم هيأ  ياعضا ارتقاي نامه آيين يبازنگر (الف

معطو  باه رفاع مشا م  کشاور      يعلم هيأ  ياعضا يازا  شژوهشيامت( 05%)

 .باش 

از جمله توساعه و   يعلم هيأ  ارتقاي ي ا  الز  براين امر تمهيتحقق ا يبرا

 هياأ   ياعضاا  يمطالعاتي ها فرصتش يافزا، يليم  ت ميتحص يها دورهت يتقو

شرفته علو  يش فناوريو  يقاتيجاد مراکز تحقيدر داخل و خارج از کشور و ا يعلم

از جمله صنعت  اجراييي ها دستگاهبا  ها دانشگاهل ارتباط يتسه، و فنو  در کشور

 . يواه  گردفراهم خ

 يهاا  دورهباه   يدوره کارشناسا  گاا  آموخت داناش  يت الز  برايجاد ظرفيا (ب



 18 كليات / :بخش اول

 

 .برس ( %05) ست درص يبه ب يليم  ت ميتحص

و  هاا  دانشگاهاز يمورد ن يعلم هيأ  تأمين يت الز  برايو حما ريزي برنامه (ج

 هياأ   ت عضاو بشااخص نسا   ارتقاي منظور به يو شژوهش يعالآموزشي  مؤسسا 

 يدولتا غير و ياعام از دولتا   هاا  دانشاگاه  يباه دانشاجو در تماام    وقت تما  يعلم

در  وقات  تماا   يعلما  هياأ   شاجو باه  نا  برنامه نسبت کل دايکه تا شا اي گونه به

باه حا اکثر لهال و در دانشاگاه      يدولتا غير يعالآموزشي  و مؤسسا  ها دانشگاه

 .ست و شنجاه برس يبه ح اکثر دو نور شيا 

و  هاا  دانشاگاه در  يشاگاه کااربرد  يز آزمايا و تجه ان ازي راه، دجاينسبت به ا (د

، فناوري يها شهرک، يقاتيتحق، يعلم، يدانشگاه يها شهرک، يمؤسسا  آموزش

، ا شارکت يا  اجراياي ي هاا  دستگاهق يو مراکز رش  از طر فناوريعلم و  يها شارک

. گاردد  تاأمين دانشاگاه   يلا يم  ت ميا  تحصا يو دانشاجو  يعلما  هياأ   ياعضا

خاود را از   ياز اعتباارا  شژوهشا   يبخش ن توان مي ها شرکتو  اجراييي ها ستگاهد

 .ن ينه نمايهز ها آزمايشگاهن يق ايطر

 اي گوناه  به ي  ناخالص داخليق و شژوهش از توليش سهم تحقيافزا منظور به (ه

م يزا  نا يا ساالنه به م، ي  ناخالص داخلي  که سهم شژوهش از تولينما ريزي برنامه

ن يا در ا. برسا  ( 3/5) ا  برنامه باه ساه درصا    يافته و تا شايش يافزا( 0/5) درص 

در قالا    ين بنا  را هار ساال در بودجاه سانوات     يقا  موضو  ايراستا منابع تحق

 يقاات يا  سال گازارش عمل ارد تحق  يز در شايخاص مشخص نموده و ن يها برنامه

 ياسامم  يشوراقا  مجلس يو  آموزش و تحقيسين بن  را به کميکشور موضو  ا

 .ن ينما ارايه

 يدرما  و آموزش شزش ، و به اشت فناوريقا  و يتحق، علو  يها وزارتخانه (و

، ليا ضامن اعماال اقا اما  ذ    رباط  ذيي هاا  دساتگاه ر يساا  يموظفن  با هم اار 

و  آموزش و يسيش نموده و گزارش عمل رد ساالنه را به کميآ  را شاي ها شاخص

 : ينما ارايه ياسمم يقا  مجلس شورايتحق

 عا الت  براسااب  عاالي  آموزشو مؤسسا   ها دانشگاه يفيو ک يکم ارتقاي -1
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 ؛ن مادهير اح ا  ايت سايان از با رعا سن  لشم يها اولويتو آموزشي 

اعام از   عاالي  آماوزش و مؤسساا    ها دانشگاهتما   يعلم هيأ  اصمح هر  -0

 ؛يسته ساالري  بر شايتاکالز  با  يبا فراهم آورد  بسترها يردولتيو غ يدولت

معتبار   يقاات يو تحقآموزشاي   يبا مراکز و نهادها يگسترش ارتباطا  علم -3

آموزشاي   يهاا  دوره يبرگازار ، مشترکي ها دانشگاه ان ازي راهق ياز طر يالملل بين

 يو تبادل استاد و دانشجو با کشورها يشژوهشي ها طرحمشترک  ياجرا، مشترک

علاو    يهاا  زميناه در  وياژه  باه منطقه و جها  اسام    ي  بر کشورهايگر با تأکيد

 براسابرا  يا يسمم يجمهور دار اولويتشرفته و يو علو  ش ينيمعار  د، انساني

 هياأ   اعضاء يکشور و توانمن ساز يکشور با ه   توسعه علم ينقشه جامع علم

 ؛يعلم

کشااور جهاات  يشژوهشااي هااا زما سااان نهادهااا و يباا يجاااد هماااهنگيا -4

و  فنااوري قاا  و  يتحق، علاو   وزار و نظاار  کام     ريزي برنامه، يکارگ سياست

 ؛فناوريقا  و يتحق، علو  عالي شوراي

ن ساال  يدر نخست يو شژوهش عالي آموزش يازسنجيطرح ن ين و اجرايت و -0

و  يدولتا  يو شژوهشا  عالي آموزش  مؤسسا  زتوسعه متوا منظور بهبرنامه  ياجرا

 ؛ا و ام انا ازهيبا توجه به ن يردولتيغ

کشاور تحات نظار     فنااوري علام و   يابيا ش و ارزي پارله شاياستقرار نظا   -6

را  جهات رصا    يا مرکز آماار ا  يبا هماهنگ فناوريقا  و يتحق، علو  عالي شوراي

زا  يا ن مياي و تع يالمللا  باين و  اي منطقاه ، ياب ملا يکشور در مق يت علميوضع

 اراياه و  يار ثبتا ثا آ يايا ر و شويا گبر نظاا  فرا  يبه اه ا  اسناد باالدست دستيابي

 ؛ياسمم يقا  مجلس شورايو  آموزش و تحقيسيگزارش ساالنه به کم

کشاور   ينقشه جامع علما  يل و اجرايت م يالز  برا يانجا  اق اما  قانون -7

 ؛برنامه شنجم يابمغ يکل يها سياست( 11) بن  يدر راستا

شامل سهم درآم   ناوريفعلم و  ياصلي ها شاخصتحقق  يبرا ريزي برنامه -8

، يانيا شارفته و م يش يها فناوريبر مبتني  حاصل از صادرا  محصوال  و خ ما 
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، ثبات اختارا    يتعا اد گاواه  ، فناورياز علم و  يناش ي  ناخالص داخليسرانه تول

علم  يها فعاليتدر  يخارج يگکار سرمايهنسبت ، يالملل بين ي ا  علميتع اد تول

 .بنيا  دانش يها شرکتقا  کشور و تع اد يحقت يها هزينهبه  فناوريو 

ا  برناماه حا اقل باه    ي  که تا شاينما ريزي برنامه اي گونه بهدولت موظف است 

 .نه برس ين زميگاه رتبه دو  در منطقه در ايجا

ت از يا و حما فنااوري توساعه و انتشاار    منظاور  بهدولت مجاز است  -71ماده 

 :نجا  ده ر را اياق ما  ز بنيا  دانش يها شرکت

و  هاا  دانشاگاه تقاضاا محاور مشاترک باا     ي هاا  شاژوهش از  يت ماال يحما (الف

ه در موارد ناظر به حل يعلم يها حوزهو  فناوريو  يشژوهش، عالي آموزشمؤسسا  

از ( ٪05) ن کاه حا اقل شنجااه درصا     يا مش م  موجاود کشاور مشاروط باه ا    

 ؛باش و تعه  کرده  تأمين يدولتغير يآ  را کارفرما يها هزينه

کولک و متوساط   يها شرکتو توسعه  يگير ش لل يهو تس يت ماليحما (ب

  يا تول وياژه  باه  فنااوري داناش و   ساازي  تجااري نه يکه در زم يو تعاون يخصوص

 يو مهن سا  يشارفته و صاادرا  خا ما  فنا    يش يها فناوريبر مبتني  محصوال 

 فنااوري علم و  ياه شارکمراکز رش  و  ان ازي راهت از يز حمايو ن کنن  ميت يفعال

 ؛يردولتيق بخش غياز طر

 يقراردادهاا  يخاارج  يها طر ق يتشو يالز  در راستا يقانون يها حمايت (ج

 يها فعاليتاز  يو بخش يانتقال دانش فن يبرا يخارج يگکار سرمايهو  يالملل بين

 ؛يداخل يها شرکتق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجا  آ  با مشارکت يتحق

اساتفاده   منظور به فناوري ه و بازار يجاد و توسعه بورب اياز ا يمال تيحما (د

و  يکشااورز ، صانعت ي ها بخشاز يبه ن ييگو شاسخدر جهت  يعلم يها ظرفيتاز 

 ؛خ ما 

 ارتقااي  يدر راساتا  ييدانشاجو  يهاا  رسااله و  هاا  نامه شايا از  يت ماليحما (ه

 ؛و حل مش م  کشور وري بهره

و  ي  داناش فنا  يا تول، ناه ثبات اختراعاا    ياز هز يو شرداخت بخشا  تأمين (و



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 11

 

 .از اختراعا يو امت ي  دانش فنيخر ي کنن گا  براياز تول يت ماليحما

و  يزا  شژوهشا يا م لفنا  ام اناا  و تجه   اجراياي ي هاا  دساتگاه  -7تبصره 

ار مؤسساا  و  يا در اخت يحا يرا باا نارت ترج   هاا  کارگااه و  ها آزمايشگاه، يقاتيتحق

در  فنااوري قاا  و  يتحق، علاو   عاالي  شاوراي  تأييا  مورد  ا بني دانش يها شرکت

 .را  قرار دهن يوز هيأ  رلوب مصوبهال

اجاازه   اجراياي ي هاا  دستگاهبه  فناوريتوسعه و انتشار  يدر راستا -7تبصره 

رلوب قرارداد باا  ارا که در ل يزاتيو تجه يدانش فن، يت ف ريمال  شود ميداده 

جااد و حاصال شا ه اسات باه      يا يدولت فناوريو  يو مؤسسا  شژوهش ها دانشگاه

 . نيادش ه واگکار نمايو مؤسسا   ها دانشگاه

 اراياه شس از صرفاً  سازما  ثبت اسناد و اممک کشور موظف است -8تبصره 

نسبت به ثبت اختراعا   صمح ذيمراجع  ياختراعا  از سو يعلم يزيمم يگواه

 . ياق ا  نما

هماا    يهياأ  امناا   باا موافقات   نا  انتو ماي  يعلم هيأ  ياعضا -7تبصره 

 يخصوصا ( %155) صا   در صا   يها شرکتل مؤسسا  و يدانشگاه نسبت به تش 

ن مؤسساا   يا. ن يمشارکت نما ها شرکتن مؤسسا  و يا در اياق ا  و  بنيا  دانش

ي هاا  دساتگاه م با يرمستقيا غيم و يمستق يانعقاد قرارداد شژوهش يبرا ها شرکتو 

آ   ي  بع ارييتغ ي  منع م اخله کارکنا  در معامم  دولتمشمول قانو، اجرايي

 . نتسين

از  يو معناو  يمااد  منا   ه   يها حمايتگسترش  منظور بهدولت  -73ماده 

 :ر را انجا  ده ياق اما  ز فناوريو  ينخبگا  و نوآورا  علم

 ؛يساز ق فرهنگياز طر يمنزلت اجتماع ارتقاي (الف

ماورد عمقاه در    يليتحص يها رشتهورود به و  يليتحص ارتقايل در يتسه (ب

 ؛قبل و بع  از ورود به دانشگاه يها دوره

، علاو   يهاا  وزارتخاناه ق ياز طر يليو بورب تحص يمال يها حمايت اعطاي (ج
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 ؛نخبگا ملّي  اديو بن يدرما  و آموزش شزش ، و به اشت فناوريقا  و يتحق

 ؛از کشوريمورد ن دار اولويت يها رشتهو  ها زمينهدر  يليت تحصيه ا (د

 ؛يه سممت فرد و خانواده ويمه شايو ب ياجتماع تأمينمه يب يبرقرار (ه

 ؛و امور نوآورانه يدر انجا  مراحل شژوهش يمال يريشک رفع دغ غه خطر (و

 ؛آنا  يدستآوردها سازي تجاريت از يحما (ز

 ؛يو تعلق مل يخودباور، يير  افزايبص، يت ابعاد معنويتقو (ح

در تااراز  يتوانمناا  فناااوريو  يقاااتيتحق، يت مراکااز علماايااجاااد و تقويا (ط

و  ياديا مختلاف علاو  و فناو  بن    يهاا  و با ام اناا  خااص در شااخه    يالملل بين

ناو و   يها  هيا، نخبگا  و دانشمن ا  در جهت خلق دانش يکارگير بهبا  يراهبرد

 ؛ل علم به ثرو  در طول برنامهيتب 

متناس   برتر ينخبگا  و استع ادها ياس  برامن يشغلي ها فرصتجاد يا (ي

ت از يااکشااور بااا حما  يهااا اولويااتو آنهااا  يهااا توانمناا يبااا تخصااص و  

به بازار  ارايهبه محصول قابل  يل دانش فنير جهت تب يخطرشک يها گکاري سرمايه

 ؛کار

، يعلم يها انجمنش سهم مشارکت يافزا يمناس  برا يهاسازوکارجاد يا (ک

 ؛ت کشوريريو م  ها سازي ميبرتر در تصم يادهانخبگا  و استع 

نخبگا  و دانشمن ا  ، يعلم يها انجمنمشارکت  يالز  برا سازوکارجاد يا (ل

و برتار   يالمللا  باين  يو شژوهشا  يو مجامع علما  ها کنفرانس، ها همايشکشور در 

در جها  و فراهم  يرانيدانشمن ا  و نخبگا  ا يها توانمن ياز  گيري بهرهجها  و 

 ؛مناس  در داخل و خارج کشور يمطالعاتي ها فرصتکرد  

در ( patent) ياز علما يا ثبت جواز امت يها هزينهاز  يو شرداخت بخش تأمين ( 

  يا انتشار آثاار مف  يم  الز  براي ا  و تسهيجاد تمهيو ا يالملل بينو ملّي  سطح

 .آنا  يعلم

 -71ماده 

 ارتقااي و باا ها      يابمغا  يکلا  يها سياست( 8) تحقق بن  يدر راستا (الف
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برنامه  شود ميبه دولت اجازه داده  يت اسمميمهار  و ترب، سه حوزه دانش يفيک

ن موضاوعه و باا   ين در نظا  آموزش و شرورش کشور را در لوب قاوان ياديتحول بن

اجاراي  را  به يوز هيأ    دري  و شس از تصوين نمايل ت ويذ يها اولويتت يرعا

 :در آورد

جهاات کساا    يو درساا يو شرورشااآموزشااي  يهااا برنامااهتحااول در  -1

 يدوره آماوزش عماوم   گا آموخت دانشتوسط  يرانياز فرد ايمورد ن يها يستگيشا

 ؛فناوري يکارگير بهو  يازسنجيو ن يت اسمميم و تربيبر فلسفه تعلمبتني 

ي ا حرفهتوسعه ، ا آموز دانش يها ويژگيق و يعم براساب يليت تحصيه ا -0

 ؛از کشوريمورد ن يانسانه يو سرما

 يبارا  يابي رد ارزشي  بر رويبا تاک يليشرفت تحصيش يابياصمح نظا  ارزش -3

ن يا و تحقاق کامال ا   يليتحص يها دورهه يدر کل يريادگي -ياددهين  يتحقق فرآ

 ؛ا  برنامهين  تا شايفرآ

 يها رشتها  مستع  به آموز دانشورود  يزه الز  برايجاد انگيو ا يبسترساز -4

 ؛علو  انساني

 يهاا  رشاته ا  در آماوز  داناش ن تعا اد  يتواز  با  يبرقرار يبرا ريزي برنامه -0

 يو در طول برنامه و برقارار  ت ريج بهجامعه  يازهايبا نمتناس   يليمختلف تحص

 ؛ا  برنامهيتواز  تا شا

و مهار  با توجه باه   يگستيک شايکس  ح اقل  يمناس  برا يبسترساز -6

 ؛يا  دوره متوسطه نظرآموز دانش يتمام يا  برنامه برايا شااز بازار کار تين

ش ياصامح و افازا  ، يابيارزشا ، شيت جهات شاا  يفين کياستقرار نظا  تضم -7

 ؛وري بهره

از يا موجود و مورد ن نيروي انسانيي ا حرفه يها صمحيت ارتقايسنجش و  -8

 ؛يو شرورشآموزشي  يها شاخص براسابآموزش و شرورش 

معاار   ، و فهام قارآ    يخاوان  مه جامع آموزش قرآ  اعام از روا  برنا ارايه -9

 ؛يبا اه ا  قرآن يو عرب ياسمم
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و  يساممت جسامان   ارتقايآموزشي  يها برنامهن يجهت ت و ريزي برنامه -15

 ؛يو قرآن ينيد يها آموزهبر مبتني  يروان

و خانواده جهت تحقق سممت  آموز دانشت و گسترش نظا  مشاوره يتقو -11

 ؛ا آموز دانش يوحر

در سااعا  بماساتفاده   با ني   تربيتسازما   ياز اماکن ورزش يبردار بهره -10

 ؛ا آموز دانش يسممت جسم ارتقايجهت 

 ؛ا آموز دانش يورزش يش سرانه فضاهايافزا -13

ن ها جهات تحقاق   يفرآکليه  ارتباطا  و اطمعا  در فناوري يکارگير به -14

و دروب آموزشاي   يها برنامه ارايهموجود و  ين هايل فرآيو تسهآموزشي  ع الت

 ؛ي يال ترونصور   به يليتحص يها دوره

در کشاور از جملاه   آموزشي  يها نظا گر يجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديا -10

 ؛ک نظا  واح ير نظا  يز عنوا  به عالي آموزش

ماننا    يالمللا  باين گر کشورها و مراکز يد سازن ه باآموزشي  جاد تعامليا -16

 .وکيونيسس و و يآ، ونس وي

در  يسااز  ناه يق بهيا از طر وري بهاره ش يافازا  منظور بهدولت موظف است  (ب

  که در ياق ا  نما نحوي بهدر وزار  آموزش و شرورش  يو منابع مال منابع انساني

 .اب يش يافزا يبه شرسنل يشرسنلغير طول برنامه سهم اعتبارا 

قاانو   ( 10) ر ح ود مقرر در اصل شاانزدهم آموزش و شرورش مجاز است د (ج

 . يت نمايرا در م ارب تقو يا  بوميو ادب يش محليگو اساسي

باه   ين دسترسا يتضام  منظاور  باه وزار  آموزش و شارورش موظاف اسات     (د

در منااطق   وياژه  بهاز مناطق يت و نيجنسمتناس   بهآموزشي  عادالنهي ها فرصت

نسابت باه آماوزش از راه دور و    ، يت آموزشا يا و رفاع محروم  يافتاه  توساعه کمتر 

ر اماور مرباوط باه    يبه اشت و سا، رفت و آم ، هيتغک يها هزينه تأمينو  يا رسانه

 . ياق ا  نما يم ارب شبانه روز

 يژه و توانبخشا يو يازهاين تأمين يوزار  آموزش و شرورش م لف است برا (ه
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 :ر را انجا  ده ياق اما  زآموزشي  مختلفي ها گروه

 ؛ريو فراگ يقيتلف يها برنامه يسترش اجراگم ارب و  سازي منعطف -1

ن يو آماوزش والا    ساازي  جهت آگااه  رساني اطم جامع  يها برنامهن يت و -0

 ؛خاص يازهايکودکا  با ن

 ؛ن م اربيش امر مشاوره در ايت طرح سنجش کودکا  و افزايتقو -3

ط يهم آورد  شراخاص و فرا يازهايو کودکا  با ن ييم ارب استثنا  توسعه -4

 گوناه  ايناز يمورد ني ها مهار ش يو افزا سازي و ام انا  خاص الز  جهت توانمن 

 ؛ا شکير آموزش

 -ياسامم ي هاا  ارزشج يتارو  يما موظف است در راساتا يسازما  ص ا و س (و

و  يفرهنگا  يهاا  يو مقابلاه باا ناهنجاار    يساطح فرهناگ عماوم    ارتقااي ، يرانيا

 يهاا  در شاب ه  يتا يو ترب يعلم، يآموزش يها نامهبرت و گسترش يتقو، ياجتماع

ت از تحول در نظاا   يا  در جهت حمايا  و دانشجوآموز دانش يبرا ويژه بهمرتبط 

 .ت قرار ده يجوانا  را در اولوملّي  هويتت يآموزش و شرورش و تقو

 -71ماده 

، متخصاص و متعها    نياروي انسااني  ت يا ترب يبارا  يساز زمينه منظور به (الف

با ه   توسعه ، يافزار نر نهضت  يازهايمنطبق با ن، نيخمق و کارآفر،  ارم دانش

 :دولت مجاز است يفيو ک يکم

 براسااب کشاور   يمتخصص مورد تقاضا نيروي انسانيت يترب  نه سرانهيهز -1

 يدولتا  فنااوري و  يقاات يتحق، يخ ما  شژوهشا  يها هزينهو آموزشي  يها هزينه

 ؛کن  تأمينساالنه  طور بهمحاسبه و 

و  يش تعا اد مجام  شژوهشا   يافازا  يط بارا يل شارا يو تسه يت ماليحما -0

ا  يا که تا شا اي گونه بهت يفيبا حفظ ک يمختلف علم يها زمينهکشور در  يجيترو

نسبت به ساال   يداخل يبرنامه تع اد مجم  و مقاال  لاپ ش ه در مجم  علم

 ا  الز  يا ن تمهيهمچنا .  ش دها يبرنامه لهار  را ح اقل به دو برابر افزا يانيشا

 ؛ يمعتبر را فراهم نما يعلم ياطمعات ها بانکبه  يدسترس يبرا
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و شنج دانشگاه  فناوريو قا  ي  تحقواز ده دانشگاه برتر وابسته به وزار  عل -3

عمل ارد   يکاه دارا  يدرماا  و آماوزش شزشا    ، برتر وابساته باه وزار  به اشات   

و  يت ماال يا حما هساتن   فنااوري و داناش   يگسترش مرزها يبرجسته در راستا

 ؛ يژه نمايو يبانيو ششت يحقوق

 .آورد عمل به يت ماليحما، يعلم يها انجمناز  -4

هاايي   فرهنگساتا  و  يو شژوهش عالي آموزشمراکز و مؤسسا  ، ها دانشگاه (ب

قاا  و  يتحق، علاو   يهاا  وزارتخانه عالي آموزشگسترش  يمجوز از شورا يکه دار

 باش  مي ربط ذي ير مراجع قانونيو سا يدرما  و آموزش شزش ، و به اشت فناوري

 وياژه  به يدولتي ها دستگاهحاکم بر  ين و مقررا  عموميت قوانيب و  الزا  به رعا

مناقصا   يقانو  برگزار، يت خ ما  کشوريريقانو  م ، يقانو  محاسبا  عموم

 يهاا  ناماه  ينآيا مصاوبا  و   لاارلوب و فقط در آنها  يو اصمحا  و الحاقا  بع 

که حس  مورد  هيأ  امنا مصوب يمتيتش  -ياستخ ام -يو ادار يمعاممت، يمال

در  يو به اشات درماا  آماوزش شزشا      فناوريقا  و يتحق، علو  يوزرا تأيي به 

 هيأ  ياعضا. نماين  ميعمل ، رس  ميجمهور  سيير تأيي به ها  فرهنگستا مورد 

درما  و آموزش ، و به اشت فناوريقا  و يتحق، علو  يها وزارتخانه يستاد يعلم

، ن بنا  شاامل مصاوبا    يا ح ام ا . هساتن  ن بنا   يا ز مشامول ح ام ا  ين يشزش 

ادش ه مادا  کاه اصامح   يو مصوبا   گردد ميز ين يلبق يها نامه آيينما  و يتصم

 .هستن  ي ه به قو  خود باقينگرد

، يمتمعااام، يادار -يمااالو مقااررا   هرگونااه اصاامح ساااختار  -7تبصررره 

 يدولتا  يو شژوهشا  عاالي  آماوزش و مؤسساا    ها دانشگاه يمتيو تش  ياستخ ام

 .ن بن  استيفقط مشمول مفاد ا يتخصصهاي  فرهنگستا ن يهمچن

ن مراکاز و  يا دولات باه ا   ياز منابع عماوم  يافته اختصاصاعتبارا   -7تبصره 

منظور  يقطع  نهين مراکز به هزيش ه و بع  از شرداخت به ا يکمک تلق ،مؤسسا 

ناه  يشاا  قابال هز  يت ايمساؤول و باا   هيأ  امنا مصوب يليبودجه تفص براسابو 

 .است
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و  فناوريو  يشژوهش، عالي آموزشکه مؤسسا  و مراکز  ييمعادل درآم ها (ج

  موقوفاا  جاکب   يا ا و عوايها ا ، در هار ساال از محال تبرعاا     هاا   فرهنگستا 

 يهاا  داراياي باارا  تملاک   اعت عناوا   باه ز يا ن ياز محل درآما  عماوم   نماين  مي

 .گردد ميو محاسبه  تأمين اي سرمايه

، در اماور آماوزش   هاا  دانشاگاه  ياصل يها مأموريت ييش کارآيافزا منظور به (د

 ياز امااور رفاااه( ٪05) ساات درصاا يدر هرسااال حاا اقل ب فناااوريشاارورش و 

ار واگاک  يدولتا  ريا ج ا و به بخش غ ها دانشگاهاز ب نه  يا  از نظر ساختاريدانشجو

 .گردد

از انجاا  اماور    يريجلاوگ ، يگار  يکاهش تصا   منظور بهدولت م لف است  (ه

ه در يا وح   رو، فناوريقا  و يتحق، وزار  علو  يتيت نقش حاکميو تقو يمواز

 ييخا ما  دانشاجو   اراياه ت يا فيت و کيکم ارتقاي، ريزي برنامهو  يگکار سياست

از مجموعاه   گياري  هاره باماور مرباوط    يت واحا  ساامان ه  يريجاد م ينسبت به ا

، ا يو اعتباارا  صان وق رفااه دانشاجو     يشرسنل، يحقوق يها توانمن يام انا  و 

وزار   ييو معاونت دانشجو ب ني تربيت  اداره، ا يدانشجو يامور ورزش يها فعاليت

 .سال اول برنامه اق ا  کن  يط، فناوريقا  و يتحق، علو 

 ياز محال بودجاه عماوم    اي سارمايه  يها داراييو تملک  اي هزينهاعتبارا   (و

 براسااب هاا   فرهنگستا و  يو شژوهش عالي آموزشو مؤسسا   ها دانشگاهدولت به 

 .ياب  مياختصاص ملّي  در قال  اعتبارا آنها  يف مستقل در بودجه سنواتيرد

ي هاا  دانشاگاه ا  يت از دانشاجو يا حما منظور به شود ميبه دولت اجازه داده  (ز

ي ا حرفاه و  يفنا  يها آموزش  هو  نور شيا و  يکاربرد -يعلم، يآزاد اسمم، يدولت

 يکاه دارا  يدولتا غير عاالي  آموزشمؤسسا  ، 1وابسته به وزار  آموزش و شرورش

درماا  و  ، ا به اشات يا  فنااوري قاا  و  يتحق، علو  يها وزارتخانهاز  ي يمجوز از 

الحسانه   وا  بلن  م   قرضصور   به يم  اعتباريتسه باشن  مي يآموزش شزش 
                                                                                                                                                       

اي وابساته باه    هاي فني و حرفاه  ها و آموزش  ه دانش  هقانو  برنامه شنجم توسعه  03براساب ماده  -1

 علو ، تحقيقا  و فناوري انتقال يافت. وزار وزار  آموزش و شرورش به 
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 .قرار ده  ربط ذي ير نهادهايا  و سايار صن وق رفاه دانشجويدر اخت

ت مازاد بار  يمجازن  از ظرف يقاتيو تحق عالي آموزشو مؤسسا   ها دانشگاه (ح

 براسااب ، کنن  ميجاد يکه ا ي يج  يها ظرفيتا يگا  خود و يه آموزش رايسهم

در مقااطع   هياأ  امناا   تأييا  و باا   يدولت ريبا بخش غ يا توافقيمت تما  ش ه يق

ز باه  يا را حسا  ماورد شاس از وار    يافتيدر يرن  و منابع ماليمختلف دانشجو بپک

 .منظور کنن  ياختصاص يها خزانه کل به حساب درآم 

خاود را از  آموزشاي   تيا از ظرف يبخشا  شاود  ماي اجازه داده  ها دانشگاهبه  (ط

در ماوارد خااص   . ن ل کنيه ت ميافت شهريبا در يخارج يرش دانشجويق شکيطر

  يبا تصاو  يخارج يرش دانشجويشک يو انقمب ياسممي ها ارزشج يترو منظور به

 .مجاز است، فيا با تخفيه يافت شهريب و  در هيأ  امنا

قا  يتحق، علو  يها وزارتخانهص يحس  مورد به تشخ، کشوري ها دانشگاه (ي

گسااترش  يا  شاور يبااا تصاو  يدرمااا  و آماوزش شزشا   ، به اشات  و فنااوري و 

شاع  در شاهر محال اساتقرار      تأسيسنسبت به  ن توان مي، مربوط يها خانهوزارت

صاور    باه  ز در خاارج کشاور  يگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نيا ديخود 

 .ه از داوطلبا  اق ا  کنن يافت شهريخودگردا  و با در

رزنا ا   و بااالتر و ف ( %00) شنج درصا   ست ويا  جانباز بيه دانشجويشهر (ک

تاه  يا  تحات شوشاش کم  يآزادگا  و فرزن ا  آنا  و دانشجو، ن ا  شاه زفر، آنا 

ف مساتقل  يا از محال اعتباارا  رد   يسات يو ساازما  بهز ( ره) ينا يام اد اما  خم

 .شود تأمينمعاونت 

مککور در داخل کشور خارج ي ها دانشگاهرش دانشجو در شع  يشک -7تبصره 

 يدوره کارشناس يرش دانشجو برايضوابط شک. انجا  خواه  ش  ياز آزمو  سراسر

مصاوب   هاا  دانشاگاه رش دانشاجو در  يقاانو  شاک  ( 4) موضو  ماده کارگروهتوسط 

و حسا    ها دانشگاهشنهاد يبا ش يليم  ت ميتحص يها دوره يو برا 16/58/1368

درما  و ، ا به اشتي فناوريقا  و يتحق، علو  يها وزارتخانهاز  ي ي تأيي مورد با 

 .شود مين ييتع يزش شزش آمو
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ا  با توجه به نو  رشته و ساطح  ياز دانشجو يافتيه دريزا  شهريم -7تبصره 

دانشاگاه   يهيأ  امنا توسط، ش ه ارايه يرفاه وآموزشي  کمک، يخ ما  آموزش

 يمعتبار خاارج  ي هاا  دانشگاهمشترک با  يها دوره ياجرا ؛شود مياعم  و ن ييتع

درما  و آماوزش  ، و به اشت فناوريقا  و يتحق،  علو يها وزارتخانهطبق ضوابط 

 .شع  بممانع است گونه ايندر  يشزش 

خ درخواسات  يدولت م لف اسات حا اکثر ظار  ساه مااه از تاار       -8تبصره 

و  يعلما  هيأ  ياعضا ياقامت برا  و اجازه( زايو)  يرواد اعطايداوطل  نسبت به 

 .ه اق ا  کن يالعالم يفالمصط هو جامع ين شع  دانشگاهيا يا  خارجيودانشج

ا  از ير دانشجويهمانن  سا، ين شع  دانشگاهيا يرانيا  ايدانشجو -7تبصره 

 .برخوردار خواهن  بود يليت تحصيمعاف

ن ماده باا درج  يا( ي) و( ح) يرش دانشجو موضو  بن هاينحوه شک -1تبصره 

 .گردد ميل صادر يرش و محل تحصينو  شک

و آموزشاي   مراکاز  يکه بارا  يا و ام اناتيمزا،  ميه از تسهيعلم يها حوزه (ل

 .هستن برخوردار ، شود ميا ين ش ه ييتع يشژوهش

ق يا از طري ا حرفاه  يساتگ يگسترش شا منظور بهدولت م لف است  -77ماده 

 يرويا ن يلياصمح هر  تحص، طيمح يش و مهار  با نگرش به انجا  کار واقعيافزا

 يساتگ يکاهش فاصله ساطح شا ، يانسان يها سرمايه يو توانمن ساز ارتقايکار و 

و  ي  شاغل يا ج ي هاا  فرصات جااد  يو ا يکار کشور با سطح استان ار جهاان  يروين

نظاا    يبارا ي ا حرفاه و  يفنا ي هاا  آموزشگاه يجا ارتقايجوانا  و  يبرا يا حرفه

و  يرسام  ريا غ، يکشاور اعام از رسام    يکااربرد  -يو علمي ا حرفهو  يآموزش فن

ر يا ز ين قاانو  در محورهاا  يا   ايخ تصاو ياز تاار ساال   ياک  ظر ، افتهينا سازما 

 :کن اجراي الزاما  مناس   بيني شيشه و با يالز  را ته يهاسازوکار

متوساطه و   يرسام ي هاا  آماوزش در  يکارورزو  يکارآموزاستمرار نظا   (الف

 ؛يکاربرد -يو علمي ا حرفهو  يفن يرسم ريغ، يعال
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با نرت  يم  ماليتسه اعطايق يطرمهار  در کشور از  ارتقاي سازي فراهم (ب

حضور  يساز زمينهط سهل و يبا شرا يو کالب  ي يزيف يفضاها تأمينو  يحيترج

 يمهاارت  يرسام  ريا و غ يرسمي ها آموزشدر توسعه  يدولت ريبخش غ فعال و مؤثر

 ؛کشور يکاربرد -يعلم

در ي ا حرفاه و  يا  از آماوزش فنا  باردار  بهاره ل مشاارکت  يش و تساه يافزا (ج

 ي؛دولت ريو غ يدولتي ها بخش

و  يفنا ي هاا  آموزش ريزي برنامهت در يريو م  يگکار سياستدر  يهماهنگ (د

 ؛از کشوريبا نمتناس   ايک نظا  منسجم و شوي عنوا  بهکشور ي ا حرفه

اط بارت يمنسجم براصور   بهملّي  يا حرفه يها صمحيت لارلوبکاربست  (ه

طوح و انوا  مختلف در حوزه و شاغل در  ها در س نامهيم ارک و گواه، ها صمحيت

ساطوح   يهاا  يساتگ ين شاياي و تع العمار  مادا  يريادگيشناختن  تيرسم جهت به

 ؛يمختلف مهارت

از و صا ور مجاوز الز  و   يمورد ن يکاردان نيروي انسانيو برآورد  يسنج ازين (و

در بخاش   يکااردان  يهاا  دورهو توساعه مراکاز آماوزش     تأسيس منظور بهت يحما

 ؛از تا سال لهار  برنامهيمورد ن يها ظرفيتجاد يو ا يو تعاون يخصوص

 براسااب  يرسام   ريو غ يرسمي ا حرفهو  يفني ها آموزشمراکز  بن ي رتبه (ز

ق و يا تحق، نيروي انساني، يريادگي -يده ادين  يفرآ، اجراييت يريم ي ها شاخص

 ؛را يفراگ يبانيتوسعه منابع و شاخص ششت

ص يالتفاو  اعتبارا  مصوب و اعتبارا  تخص ت مابهدولت م لف اس -77ماده 

قانو  ( 1)  طرح موضو  قانو  اصمح ماده ياجرا يها سال ليافته با احتساب تع ي

 يرا برا 35/51/1380 مصوب، يو فرهنگ ياجتماع، يبرنامه لهار  توسعه اقتصاد

اب ا حسا يا و  يم ارب ب و  استح ا  از محل منابع عموم سازي و مقاو  يبازساز

 . ينما تأمينح اکثر ظر  سال اول برنامه  يدر قال  بودجه سنوات يره ارزيذخ

از  يتيحماا  يهاا  سياسات  يو اجارا تنظيم  ن م لف بهيدولت همچن -تبصره

افتاه آناا  را جهات    يتحقاق   يها کمک  معادل يو با باش  ميساز  ن م رسهيريخ
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 . يمنظور نما يتما  در بودجه سنوات مهين يها شروژهل يت م

  برناماه توساط   يتصاو  شاس از ن ماده ح اکثر ظر  دوماه يا ياجرا نامه آيين

 .رس  ميرا  يوز هيأ  تصوي  بهه و يوزار  آموزش و شرورش ته

وزار   اي فني و حرفه يها آموزش  هو  ها دانش  هبرنامه  ياز ابت ا -78ماده 

و  وي انسااني نيار منقاول و   ريا اموال منقول و غ، ه ام انا يآموزش و شرورش با کل

، از وزار  ماککور منتاز  و باه وزار  علاو      هاا  مساؤوليت و تعها ا  و   ها دارايي

 .گردد ميملحق  فناوريقا  و يتحق

وساته و  يش يم لاف اسات در مقااطع کااردان     فناوريقا  و يتحق، وزار  علو 

اقا ا    هاا  آموزشا  ه و  ها دانش  هن يرش دانشجو در ايوسته به شکيناش يکارشناس

 . ينما

 اي فناي و حرفاه   يهاا  آموزش  هو  ها دانش  ه، انتزا  و انتقال يمبنا -تبصره

 .ان  ا مجوز داشتهيفعال بوده  1388-1389 يلياست که در سال تحص

ن يو همچنا  هاا  دساتورالعمل هاا،   هاا، بخشانامه   ناماه   يه تصاو يکل -71 ماده

ه باه  يا رمج  و مراجاع قاوه   ييا امنا و مقاما  اجرا يها هيأ ما  و مصوبا  يتصم

 يبازنشساتگ  يها صن وق يبرا يکه متضمن بار مال يياح ا  محاکم قضا ياستثنا

 يناشا  يقابل اجرا است که بار مال يدر صورت ،و دولت باش  يياجرا يها دستگاها ي

ا يا ا بودجاه سااالنه دساتگاه    ين بودجه کل کشور و ياز آ  قبمً محاسبه و در قوان

ن صور  عمل مراجاع ماککور   ير ايدر غ ، ن اعتبار ش ه باشيربط تأم يصن وق ذ

ا يا دساتگاه   ي  بار اعتباار اسات و مشامول شرداخات از ساو      يا در ح م تعها  زا 

 ياجارا   مربوط مجاز باه  يها صن وقو  ها دستگاهمربوطه نخواه  بود.  يها صن وق

ن نشا ه اسات،   يآ  تاأم  يه که باار ماال  يو مراجع قوه مجر يياح ا  مقاما  اجرا

در هار   .ادش ه فقط در ح ود منابع ماککور مم ان اسات   يا  اح  يستن . اجراين

رقابال  يغ هاا  صن وقو  يياجرا يها دستگاهبودجه به دولت و  يل کسريحال تحم

 ها صن وقو  ها دستگاه ين بن  به عه ه رؤسايا يت اجرايباش . مسؤول يرش ميشک

 را  و مقاما  مربوط است.يو م 
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فاء نقش مؤثر يو ا يژه اقتصاديد و ومناطق آزا يبه منظور سامان ه -777 ماده

 پارلاه و  يت يريست ساله نظا ، اعمال م يان از ب آنها در تحقق اه ا  سن  لشم

 و تعامال اثرگاکار اقتصااد    يون يش ن مناطق، هميمناس  در ا يجاد رش  اقتصاديا

 مختلف: يها بخشدر ملّي  توسعه يه الگويو ارا يبا اقتصاد جهانملّي 

 يقاتيو تحق يآموزش يبا مراکز و نهادها يرش ارتباطا  علمبه منظور گست (ه

بار طباق    يو معتبر خاارج  يداخل يها دانشگاه ين گيجاد نماي، ايالملل نيمعتبر ب

در منااطق آزاد   يخصوصا  يهاا  دانشاگاه س يو تأسا  رباط  ذي يها اعم  وزارتخانه

 ن مربوط مجاز است.يت قوانيبا رعا يژه اقتصاديو و يصنعت -يتجار

سان    ع و معاد  موظف است به منظور تحقق اها ا   يصنا وزار   -711 هماد

( ين راهبرد )استراتژيدر قال  ت و ،را يا ياسمم يست ساله جمهوريان از ب لشم

 ه صانعت و  يا برگز يها بخشريمعاونت در ز يبا هماهنگ يو مع ن يتوسعه صنعت

 يمحورهاا  تيا باا رعا  يو معا ن  ي  صنعتيمع  ، در جهت تحقق ه   رش  تول

اق ا  کن  که نارت رشا  ارزش افازوده بخاش صانعت و       اي گونه بهل يذ يراهبرد

 ... اب :يش يمع   افزا

، تا ارک، سااخت، گساترش    يطراحا  يهاا  قابليات و  هاا  يتوانمنا  ش يافزا (ه

ق تعامل ي، تعميآال  صنعت نيزا  و ماشيصنعت و دانشگاه، ساخت تجه يهم ار

ش مساتمر ساهم   يو افازا  فناوريعلم و  يها رکشاو  فناوري يها شهرکع با يصنا

 ي، نوسازي  صنعتي  تولين( در ترکيع نويبرتر )صنا يها فناوريبر  يع مبتنيصنا

 .ع و معاد يصنا يور و ارتقا بهره

ن و يموظف است به منظور تا و  يو معمار يشهرساز عالي شوراي -711 ماده

 ... :يرانيا -ياسمم يو شهرساز يمعمار يج الگوهايترو

 يآموزشا  يهاا  دساتگاه ر يو ساا  فنااوري قا  و يوزار  علو ، تحق -7 تبصره

 ها سرفصل  يبه بازنگر نسبت  يو معمار يشهرساز عالي شوراي يها هيتوص براساب

 ن .يدروب مربوطه اق ا  نما يو محتوا
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و  1385دولت مصوب ساال   ياز مقررا  مال يم بخشيقانو  تنظ -777ماده 

دوره برناماه شانجم    ير برايآ  با اصمحا  و الحاقا  ز ي اصمحا  و الحاقا  بع

 شود: يک ميتنف

 ( ...ل

 يبودجاه عماوم   يو اختصاصا  يا نهي%( از اعتبارا  هز0/5م درص  )يح اکثر ن -3

بودجاه   يا هيسارما  يهاا  ييا %( از اعتباارا  تملاک دارا  1ک درصا  ) يدولت، ح اکثر 

 يهاا  ناه ي%( از مجماو  هز 00/5ست و شانج صا   درصا  )   يدولت، ح اکثر ب يعموم

 يا هيسارما  يهاا  ناه ي%( از مجماو  هز 0/5م درصا  ) ي، حا اکثر نا  يدولت يها شرکت

توساعه   يو اختصاصا  يا ناه ي%( از اعتباارا  هز 05و شنجاه درص  ) يدولت يها شرکت

ت قاانو   يا   معاونت و ب و  الزا  به رعايي، با تأيکاربرد يها شژوهشو  فناوريعلو  و 

قاانو  نحاوه   »ت يا کشاور و باا رعا   ين و مقررا  عمومير قوانيسا و يمحاسبا  عموم

ر يو ساا  يت قانو  محاسابا  عماوم  يکه به موج  قانو  از رعا يکرد  اعتبارات نهيهز

 شود. ينه ميهز« 19/11/1364هستن  مصوب  يدولت مستثن يمقررا  عموم

 ) 

 يهاا  رکتشا وابسته به آنهاا و   يقاتيو مراکز تحق يياجرا يها دستگاهه يکل -1

ا اعتباارا   يو  فناوريقا  کشور )توسعه علو  و يکه از اعتبارا  بخش تحق يدولت

هاا و   يگاکار  سياستن اعتبارا  را براساب ي، موظفن  اکنن  مي( استفاده يشژوهش

 فنااوري قاا  و  يعلاو ، تحق  عاالي  شورايش ه توسط  نييتع يقاتيتحق يها تياولو

علو ،  يرخانه شورايارش عمل رد خود را به دب بار گزيماه  ن  و هر سه ينه نمايهز

افت گزارش و ح اکثر يدهن . شورا موظف است شس از در ارايه فناوريقا  و يتحق

 يقاات ياز عمل ارد اعتباارا  تحق   يبهشت ماه سال بع  گزارش جاامع يا  ارديتا شا

  در ييااه و شااس از تأيااته يشژوهشاا يج و دسااتاوردهايکشااور را بااه همااراه نتااا

  .يه نمايارا ياسمم يبه مجلس شورا فناوريقا  و يعلو ، تحق ليعا شوراي

کاه   يو شژوهشا  عالي آموزشو مؤسسا   ها دانشگاه يا مازاد درآم  اختصاص0

قاا  و  يعلاو ، تحق  يهاا  وزارتخاناه  عاالي  آماوزش گسترش  يمجوز از شورا يدارا
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 رباط  ذي ير مراجاع قاانون  يو ساا  يو به اشات، درماا  و آماوزش شزشا      فناوري

 ين بودجاه سانوات  ين منظاور در قاوان  يا ا يکاه بارا   يدر سقف اعتباارات  باشن  مي

که درآم  را کسا    يا شود حس  مورد به هما  دانشگاه و مؤسسه يم ينيب شيش

 اب .ي يان ، اختصاص م کرده

 يهاا  فيا ردل يا ن بودجه ساالنه کشاور، ذ يکه در قوان يدانشگاه يها طرح -3

موضاو  قاانو     يم  قانونيشود مشمول تسه ي، ذکر ميوزار  مس ن و شهرساز

علاو ،   يهاا  وزارتخاناه  يدانشاگاه  يا هيسارما  يهاا  يدارايتملک  يطرحها ياجرا

 است. يو به اشت، درما  و آموزش شزش  فناوريقا  و يتحق

... 

تحت شوشاش   يو شژوهش عالي آموزش هاي مؤسسهک از يکه به هر  يمبالغ (ذ

و از  يو به اشت، درما  و آموزش و شزش  ناوريفقا  و يعلو ، تحق يها وزارتخانه

متمرکاز   يهاا  فيا ردل يا ذ يا هيسارما  ييا و تملاک دارا  يا ناه يمحل اعتبارا  هز

و  هاا  دانشاگاه شود شس از ابمغ به عنوا  کمک به سرجمع اعتباارا    يشرداخت م

ا  يشود تا مطابق شرح عمل يالککر افزوده م فوق يو شژوهش عالي آموزشمؤسسا  

 نه کنن .ين و مقررا  مربوطه هزينامه براساب قوان در موافقتمن رج 

موظف است در طول برناماه هار شاش مااه      ييو دارا ير امور اقتصاديوز (ض

( قاانو   3وست شماره )يش يدولت يها شرکت يگکار هيبار گزارش انطباق سرما کي

و از قاانو  برناماه لهاار      يرا در لاارلوب قاانو  اصامح ماواد     يبودجه سنوات

 يهاا  کميسايو  ک طارح باه   ي( به تف 44اصل لهل و لهار  ) يکل يها استيس

  .يارسال نما يبرنامه و بودجه و محاسبا  و اقتصاد

، هاا  دانشاگاه  درخصاوص  )و( ، )ز(، ) ( و )ذ( ياح اا  بنا ها   ياجارا  -تبصره

 ن قانو  خواه  بود.ي( ا05ت ماده )يبا رعا يقاتيو تحق عالي آموزشمؤسسا ، مراکز 
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