معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
 فصل دوم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (فصل دوم ـ علم و فناوری)
ماده15ـــ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشتههای علوم انسانی ،تحقق جنبش نرمافزاری و تعمیق مبانی اعتقادی ،ارزشهای اسالمی و اخالق حرفهای و با
هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی ،وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ــــ بازنگری متون ،محتوا و برنامههای آموز شی و در سی دان شگاهی مبتنی بر آموزهها و ارز شهای دینی و هویت ا سالمی ــــ ایرانی و انقالبی و تقویت دورههای
تحصیالت تکمیلی با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری ،با اولویت نیاز بازار کار
ب ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشتههای علوم انسانی به ویژه در رشتههای علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشتهای با بهرهگیری از امکانات و
توانمندیهای حوزههای علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران
ج ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و نظریهپردازی در حوزههای مرتبط
د ـ همکاری با حوزههای علمیه و بهرهمندی از ظرفیتهای حوزه در عرصههای مختلف
هـ ـ گسترش کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و آزاداندیشی ،انجام مطالعات میان رشتهای ،توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای
عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزارتخانههای مذکور منوط به عدم
مغایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی
تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ،هرگونه گسترش و توسعه رشتهها ،گروهها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصهای ابالغی
از سوی وزارتخانههای ذیربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است .وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبهبندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.
ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم ،اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ بازنگری آئیننامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد ( )50%امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکالت کشور باشد.
برای تحقق این امر تمهیدات الزم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توســعه و تقویت دورههای تحصــیالت تکمیلی ،افزایش فرصــتهای مطالعاتی اعضــاء هیأت علمی در
داخل و خارج از ک شور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پی شرفته علوم و فنون در ک شور ،ت سهیل ارتباط دان شگاهها با د ستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد
گردید.
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ب ـــ ایجاد ظرفیت الزم برای افزایش درصد پذیرفتهشدگان دورههای تحصیالت تکمیلی آموزش عالی ،با ارتقاء کیفیت به گونهای که میزان افزایش ورود دانشآموختگان
دوره کارشناسی به دورههای تحصیالت تکمیلی به بیست درصد ( )20%برسد.
ج ــــ برنامهریزی و حمایت الزم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی
تماموقت به دانشــجو در تمامی دانشــگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به گونهای که تا پایان برنامه نســبت کل دانشــجو به هیأت علمی تماموقت در دانشــگاهها و مؤســســات
آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.
د ـ نسبت به ایجاد ،راهاندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ،شهرکهای دانشگاهی ،علمی ،تحقیقاتی ،شهرکهای فناوری ،پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید .بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها میتواند توسط پژوهشگران دستگاه
اجرائی یا شرکت ،اع ضاء هیأت علمی و دان شجویان تح صیالت تکمیلی دان شگاه تأمین گردد .د ستگاههای اجرائی و شرکتها میتوانند بخ شی از اعتبارات پژوه شی خود را از
طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.
هـ ـ ـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونهای برنامهریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ،ساالنه به میزان نیمدرصد
( )%0/5افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد ( )3%برسد .در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامههای خاص مشخص
نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.
و ـ وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن
را پایش نموده و گزارش عملکرد ساالنه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
1ـ ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشمانداز با رعایت سایر احکام این ماده
2ـ اصالح هرم هیأت علمی تماموقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای الزم و با تأکید بر شایستهساالری
3ــــ گ سترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموز شی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی از طریق راهاندازی دان شگاههای م شترک ،برگزاری دورههای آموز شی م شترک،
اجرای م شترک طرحهای پژوه شی و تبادل ا ستاد و دان شجو با ک شورهای دیگر با تأکید بر ک شورهای منطقه و جهان ا سالم به ویژه در زمینههای علوم ان سانی ،معارف دینی و
علوم پیشرفته و اولویتدار جمهوری اسالمی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی
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4ــــ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمانهای پژوه شی ک شور جهت سیا ستگذاری ،برنامهریزی و نظارت کالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری
 5ــــ تدوین و اجرای طرح نیاز سنجی آموزش عالی و پژوه شی در نخ ستین سال اجرای برنامه به منظور تو سعه متوازن مؤ س سات آموزش عالی و پژوه شی دولتی و
غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات
 6ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی
کشــور در مقیاس ملی ،منطقهای و بینالمللی و تعیین میزان دســتیابی به اهداف اســناد باالدســتی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش ســاالنه به کمیســیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
7ـ انجام اقدامات قانونی الزم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند ( )11سیاستهای کلی ابالغی برنامه پنجم
 8ــــ برنامهریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و میانی ،سرانه
تولید ناخالص داخلی ناشـــی از علم و فناوری ،تعداد گواهی ثبت اختراع ،تعداد تولیدات علمی بینالمللی ،نســـبت ســـرمایهگذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به
هزینههای تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانشبنیان
دولت موظف است به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.
ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ــــ حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت
موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد ( )50%از هزینههای آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.
ب ــــ حمایت مالی و تسهیل شکلگیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصوالت
مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند و نیز حمایت از راهاندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی
ج ــــ حمایتهای قانونی الزم در را ستای ت شویق طرفهای خارجی قراردادهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخ شی از فعالیتهای تحقیق و
توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی
د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات
هـ ـ حمایت مالی از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در راستای ارتقاء بهرهوری و حل مشکالت کشور
و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات ،تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات
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تبصره1ـــ دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی ،آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان
مورد تأیید شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره 2ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود مالکیت فکری ،دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شدهاست به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
تبصره3ــــ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام
نماید.
تبصره 4ـ اعضاء هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد ( )100%خصوصی دانشبنیان اقدام و یا در
این م ؤ س سات و شرکتها م شارکت نمایند .این مؤ س سات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوه شی م ستقیم و یا غیرم ستقیم با د ستگاههای اجرائی ،م شمول قانون منع مداخله
کارکنان در معامالت دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.
ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگسازی
ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشتههای تحصیلی مورد عالقه در دورههای قبل و بعد از ورود به دانشگاه
ج ـ اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان
د ـ هدایت تحصیلی در زمینهها و رشتههای اولویتدار مورد نیاز کشور
هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانواده وی
و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه
ز ـ حمایت از تجاریسازی دستاوردهای آنان
ح ـ تقویت ابعاد معنوی ،بصیرتافزایی ،خودباوری و تعلق ملی
ط ـــ ایجاد و تقویت مراکز علمی ،تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بینالمللی و با امکانات خاص در شاخههای مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با بهکارگیری
نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش ،ایدههای نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه
ی ـ ـ ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندیهای آنها و اولویتهای کشور با حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر
جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار
ک ـ ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمنهای علمی ،نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیمسازیها و مدیریت کشور
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11ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانشآموز و خانواده جهت تحقق سالمت روحی دانشآموزان
12ـ بهرهبرداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بالاستفاده جهت ارتقاء سالمت جسمی دانشآموزان
13ـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزان
14ــــ بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامههای آموزشی و دروس دورههای
تحصیلی به صورت الکترونیکی
15ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد
16ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بینالمللی مانند یونسکو ،آیسسکو و یونیوک
ب ـــــ دولت موظف ا ست به منظور افزایش بهرهوری از طریق بهینه سازی در منابع ان سانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول
برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.
ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم ( )15قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.
د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعهیافته و
رفع محرومیت آموزشی ،نسبت به آموزش از راه دور و رسانهای و تأمین هزینههای تغذیه ،رفت و آمد ،بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانهروزی اقدام نماید.
هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ منعطفسازی مدارس و گسترش اجرای برنامههای تلفیقی و فراگیر
2ـ تدوین برنامههای جامع اطالعرسانی جهت آگاهسازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص
3ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس
4ـــــ توســعه مدارس اســتثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شــرایط و امکانات خاص الزم جهت توانمندســازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز اینگونه
آموزشپذیران
و ـــ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسالمی ـــ ایرانی ،ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی ،تقویت و
گســترش برنامههای آموزشــی ،علمی و تربیتی در شــبکههای مرتبط به ویژه برای دانشآموزان و دانشــجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت
هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.
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ماده20ـ
الف ــــ به منظور زمینه سازی برای تربیت نیروی ان سانی متخ صص و متعهد ،دانشمدار ،خالق و کارآفرین ،منطبق با نیازهای نه ضت نرمافزاری ،با هدف تو سعه کمی و
کیفی دولت مجاز است:
1ـ ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینههای آموزشی و هزینههای خدمات پژوهشی ،تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در
چهارچوب بودجهریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی ،تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور ساالنه تأمین کند.
2ــــ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجالت پژوهشی و ترویجی کشور در زمینههای مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونهای که تا پایان برنامه تعداد
مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد .همچنین تمهیدات الزم برای دسترسی به بانکهای
اطالعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.
3ـــ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در
راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.
4ـ از انجمنهای علمی ،حمایت مالی به عمل آورد.
ب ـ دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری
و بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و ســایر مراجع قانونی ذیربط میباشــند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دســتگاههای دولتی به ویژه قانون
محاسبات عمومی ،قانون مدیریت خدمات کشوری ،قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئیننامههای مالی ،معامالتی
و اداری ـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به
تأیید رئیسجمهور میر سد ،عمل مینمایند .اع ضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی نیز م شمول حکم این
بند هستند .حکم این بند شامل مصوبات ،تصمیمات و آئیننامههای قبلی نیز میگردد و مصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
تب صره1ــــ هرگونه ا صالح ساختار و مقررات مالی ــــ اداری ،معامالتی ،ا ستخدامی و ت شکیالتی دان شگاهها و مؤ س سات آموزش عالی و پژوه شی دولتی و همچنین
فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تب صره2ــــ اعتبارات اخت صاصیافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤ س سات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و برا ساس
بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.
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ج ــــ معادل درآمدهایی که مؤ س سات و مراکز آموزش عالی ،پژوه شی و فناوری و فرهنگ ستانها در هر سال از محل تبرعات ،هدایا و عواید موقوفات جذب مینمایند از
محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای تأمین و محاسبه میگردد.
د ـ به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش ،پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد ( )20%از امور خدمات رفاهی دانشجویان
از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.
هـــــ ـــــ دولت مکلف ا ست به منظور کاهش ت صدیگری ،جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وحدت رویه در
ســـیاســـتگذاری و برنامهریزی ،ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشـــجویی نســـبت به ایجاد مدیریت واحد ســـاماندهی امور مربوط ،بهرهگیری از مجموعه امکانات و
توانمندیهای حقوقی ،پرسـنلی و اعتبارات صـندوق رفاه دانشـجویان ،فعالیتهای امور ورزشـی دانشـجویان ،اداره تربیت بدنی و معاونت دانشـجویی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،طی سال اول برنامه اقدام کند.
و ــــ اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای از محل بودجه عمومی دولت به دان شگاهها و مؤ س سات آموزش عالی و پژوه شی و فرهنگ ستانها برا ساس ردیف
مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص مییابد.
ز ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی ،علمی ـ کاربردی و پیام نور و آموزشکدههای فنی و حرفهای وابسته به
وزارت آموزش و پرورش ،مؤســســات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
میباشند تسهیالت اعتباری به صورت وام بلندمدت قرضالحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد.
ح ــــ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد میکنند ،بر اساس قیمت
تمامشــده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشــجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حســب مورد پس از واریز به خزانه کل به حســاب
درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
ط ــــ به دان شگاهها اجازه داده می شود بخ شی از ظرفیت آموز شی خود را از طریق پذیرش دان شجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند .در موارد خاص به منظور
ترویج ارزشهای اسالمی و انقالبی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف ،مجاز است.
ی ـ دانشگاههای کشور ،حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانههای
مربوط ،میتوانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه
از داوطلبان اقدام کنند.
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ک ــــ شهریه دان شجویان جانباز بی ست و پنج در صد ( )25%و باالتر و فرزندان آنان ،فرزندان شاهد ،آزادگان و فرزندان آنان و دان شجویان تحت پو شش کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.
تبصره 1ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد .ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط
کارگروه موضوع ماده ( )4قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب  1386/8/16و برای دورههای تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از
وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود.
تبصره 2ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی ،کمک آموزشی و رفاهی ارائهشده ،توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعالم
میشود.
اجرای دورههای م شترک با دان شگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی در اینگونه شعب
بالمانع است.
تب صره3ــــ دولت مکلف ا ست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخوا ست داوطلب ن سبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اع ضاء هیأت علمی و دان شجویان
خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.
تبصره4ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی ،همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
تبصره 5ــــ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید
وزارتخانههای ذیربط و با رعایت قانون پذیرش دان شجو در دان شگاهها م صوب  1386/8/16خواهد بود .در مقاطع کار شنا سی ار شد و باالتر با ا ستفاده از ظرفیتهای جدید از
طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره 6ـ مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر میگردد.
ل ـ حوزههای علمیه از تسهیالت ،مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیینشده یا میشود ،برخوردار هستند.
ماده21ـــ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط ،اصالح هرم تحصیلی نیروی
کار و ارتقاء و توانمند سازی سرمایههای ان سانی ،کاهش فا صله سطح شای ستگی نیروی کار ک شور با سطح ا ستاندارد جهانی و ایجاد فر صتهای جدید شغلی و حرفهای برای
جوانان و ارتقاء جایگاه آموز شهای فنی و حرفهای برای نظام آموزش فنی و حرفهای و علمی ــــ کاربردی ک شور اعم از ر سمی ،غیرر سمی و سازماننایافته ،ظرف یک سال از
تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای الزم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجراء کند:
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الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی ،غیررسمی فنی و حرفهای و علمی ـ کاربردی.
ب ــــ فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیالت مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینهسازی حضور فعال و
مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.
ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهرهبرداران از آموزش فنی و حرفهای در بخشهای دولتی و غیردولتی.
د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنی و حرفهای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
ه ـ ـ کاربست چهارچوب صالحیتهای حرفهای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صالحیتها ،مدارک و گواهینامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در
جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادامالعمر و تعیین شایستگیهای سطوح مختلف مهارتی.
و ـ ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز الزم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دورههای کاردانی در بخش خصوصی و
تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
ز ـ ـ رتبهبندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی ،فرآیند یاددهی ـ ـ یادگـــیری ،نیروی انسانی ،تحقـــیق و توسعه
منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
ماده 22ـ دولت مکلف است مابهالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیصیافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای طرح موضوع قانون اصالح ماده ( )1قانون برنامه
چهارم تو سعه اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی ،م صوب  1385/1/30را برای باز سازی و مقاوم سازی مدارس بدون ا ستحکام از محل منابع عمومی و یا ح ساب ذخیره ارزی در
قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.
تبصره ــــ دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز میباشد و باید معادل کمکهای تحققیافته آنان را جهت تکمیل پروژههای
نیمهتمام در بودجه سنواتی منظور نماید.
آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
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معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
 فصل دوم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (فصل دوم ـ علم و فناوری)
ماده23ــــ از ابتدای برنامه دان شکدهها و آموز شکدههای فنی حرفهای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات ،اموال منقول و غیرمنقول و نیروی ان سانی و دارائیها و
تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ملحق میگردد.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام نماید.
تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال ،دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که در سال تحصیلی 1389ـ  1388فعال بوده یا مجوز داشتهاند.
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