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تحقيقات و ، وزارت علوم وظايف و تشكيالت، قانون اهداف

 مجلس شوراي اسالمي 81/90/8111مصوب  فناوري

اجتمااي     ، قانون برنامه سوم توسعه اقتصااد  ( 99) ماده استنادبه  -8ماده 

دن بخشا   امانسج منظور به   71/7/7719فرهنگ  جمهور  اسالم  ايران مصوب 

اهادا   ، كشاور  فناا ر  تحق قاات     ، يلم  نظام  گذار س است امور اجراي    به

 :گردد م تع  ن  زير شرح به فنا ر تحق قات   ،  زارت يلوم

ر ح ه تحق ق   تتبع   تر يج تقويت    فنا ر تحق قات   ، توسعه يلوم (الف

 ؛فرهنگ يلم د ست  ارتقا فكر خالق   

 ؛يلم    فن  كشور، آموزش ايتال  موقع ت  (ب

انساان    اساالم    اياتال       هاا  ارزش، معار ، تعم ق   گسترش يلوم (ج

 ؛شناس    م راث يلم  تمدن ايران    اسالم    هنر   زيباي ها جلوه

 ؛كشور منابع انسان متخصص   توسعه  ن ر   انسان  تأم ن (د

ج فرهنگ تفكر يلم  فن    توسعه   تر ي  ها مهارتسطح دانش    ارتقا  (ه

 ؛در جامعه

 .مراكز يلم    تحق قات ، ها دانشگاهحفظ   تحك م آزاد  يلم    استقالل  (و

تحق قاات    ، اصال    حاد د اخت اارات  زارت يلاوم      هاا  مأموريت -2ماده 

 :باشد م  زير شرح به فنا ر 

نظاام يلما    اماور      گاذار  س اسات در زم نه انسجام اماور اجرايا       (الف

 فنا ر  قات   تحق

اساتعدادها   ن ازهاا  واش هش      ، هاا  قابل ات ، نساب    ها مزيتشناساي   -7
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  معرفا  آن باه  احادها      وش ها   آيناده     نگار  آيندهكشور بر مبنا   فنا ر 

 ؛ بردار بهره  تحق قات  جهت آموزش     مراكز ها دانشگاه، تحق قات ، تول د 

باا همكاار  ياا و شانهاد      فنا ر  راهبرد  تحق قات    ها ا لويتبررس   -2

 ؛فنا ر تحق قات   ، يلوم يال  شورا   و شنهاد به  ربط ذ اجراي    ها دستگاه

  هاا  فناا ر  مارتبط باا     ها وش هشحمايت از توسعه تحق قات بن اد     -7

 ؛ها ا لويت براساسنوين 

 كشاور   مشااركت در   فناا ر  برا  تدارك منابع مال  توسعه  ريز  برنامه -4

 ؛  بوم ها فنا ر   حمايت از توسعه ملّ   فنا ر ت يتقوتوسعه   ، ايجاد

افزايش كارآي    اثربخشا  تحق قاات كشاور       منظور بهاتخاذ تداب ر الزم  -5

 ؛ربط ذ   ها دستگاهتوسعه تحق قات كاربرد  با همكار  

  داناش   فناا ر  اتخاذ تداب ر   ته ه و شنهادها  الزم درخصوص انتقاال   -6

  انتقال يافته به داخل كشور   ها فنا ر كردن   بوم  منظور به ريز  برنامهن    ف

 ؛فنا ر تحق قات   ، يلوم يال  شورا به آنها  ارايه

در داخال   خاارك كشاور       فناا ر  ه ضا   مناسب برا  يرها زم نهايجاد  -1

   هاا  انجمان   تول د شده در كشور   كمك باه ايجااد   ها فنا ر حمايت از صد ر 

 ؛فنا ر تحق قات    ، غ رد لت  يلم   ها شركت

، آموزشا    هاا  فعال تسوي  م ان  ها  الزم برا  ايجاد همساز كارتمه د  -8

  هاا  بخاش   مراكاز تحق قاات  باا     ها دانشگاهارتباط تقويت ، فنا ر تحق قات    

 ؛اجتماي    فرهنگ  كشور، اقتصاد 

در  فناا ر  عه واش هش    اتخاذ راهكارها  مناساب بارا  كماك باه توسا      -9

 ؛غ رد لت   ها بخش

شااامل  فنااا ر تحق قااات   ، يلااومملّاا   ارزياااب  جااامع يملكاارد نظااام -71

 ؛گزارش ساالنه ارايهشناخت موانع   مشكالت   تد ين   ، ها و شرفت

و شنهادها  الزم جهت حفظ دانشمندان   محققان    ارايهاتخاذ تداب ر    -77

 .آنها  ها توانمند استفاده به نه از  امن ت شغل  آنان   تأم ن
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تحت ووشش  زارت  يال  آموزش   مؤسسات ها دانشگاهدر زم نه اداره امور  (ب

 فنا ر تحق قات   ، يلوم

 ؛صالح ذ و شنهاد ضوابط   مع ارها  كل  وذيرش دانشجو به مراجع  -7

  حماياات از ايجاااد   گسااترش  ريااز  برنامااهتع اا ن راهكارهااا  الزم    -2

  ديگار مراكاز    فناا ر  مراكاز تحق قاات      ، ياال   آماوزش مؤسساات  ، ها انشگاهد

، ملا    هاا  آزمايشگاه،   تحق قات ها شهركوش هش  همانند  -يلم   ها فعال ت

هاا    ها  يلوم   فنون با استفاده از مناابع د لتا    غ رد لتا    مشااركت     موزه

 ؛ها  كشور با ن ازها   ضر رتمتناسب  مردم 

با ن ازها   تحوالت يلم  متناسب    تحق قات آموزش  ، اجراي  ريز  هبرنام -7

 ؛  فن  در جهان

   ياال   آماوزش مع ارها   اساتانداردها  يلما  مؤسساات    ، تع  ن ضوابط -4

رقابات    ، وويااي  ،   مقاطع تحص ل  با ريايت اصاول انعطاا    ها رشته، تحق قات 

 ؛نوآ ر  يلم 

  تحق قاات    ياال   آماوزش   مؤسساات   هاا  هدانشاگا   ها فعال تنظارت بر  -5

 ؛كشور

   ياا مؤسساه تحق قاات     يال  آموزشارزياب  مستمر فعال ت هرگونه  احد  -6

تعل ق فعال ت   يا انحالل ،   جلوگ ر  از ادامه فعال ت( ايم از د لت    غ رد لت )

 ات  ا از دست دادن شرايط ادامه فعاليدر صورت تخلف از ضوابط   آنها  هر يك از

 ؛ها  مصوب اساسنامه براساس

  يلما    حمايات   ارزيااب  مساتمر از     هاا  انجمان  تأس سصد ر مجوز  -1

 ؛صالح ذ ضوابط مصوب مراجع  براساسآنها  فعال ت

دانشجويان     ها تشكل   ها انجمن تأس س  صد ر مجوز  اساسنامه تأي د -8

 ارزياب  فعال ات    ت   تحق قا يال  آموزشمؤسسات    ها دانشگاه گانآموخت دانش

ضاوابط   مقاررات    براسااس آنها    اتخاذ تصم م در مورد امكان ادامه فعال تآنها 

 ؛صالح ذ مراجع 
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، امناا   هاا  ه اأت ، مم زه  ها ه أتاحكام ايضا   صالح ت   صد ر تأي د -9

انتظاام      هاا  ه أت   يلم ه أت   ايضا  گزينش   ها ه أت، مؤسس  ها ه أت

،  ابساته باه  زارت يلاوم    ياال   آموزش  مؤسسات  ها دانشگاه م يله أت   ايضا 

 ؛طبق ضوابط   مقررات موضويه، فنا ر تحق قات   

   ياال   آماوزش   مؤسساات   هاا  دانشاگاه رؤساا    تأي اد انتخااب     -تبصره

 .انقالب فرهنگ  خواهد بود يال  شورا در  ظايف  مندرك مفاد براساستحق قات  

   يااال  آمااوزشمؤسسااات ، هااا دانشااگاهج  يلماا  ارزياااب    ايتبارساان -71

،   مساتقل يلما   هاا  انجمنمستق م   يا از طريق حمايت از صورت  به تحق قات 

انتشاار نتاايج       مؤسسات  ها دانشگاهدر ارزياب  يلم  ها  فرهنگستانتخصص    

گزارش ساالنه به كم س ون آموزش   تحق قاات مجلاس    ارايهدر محافل يلم    

 ؛صالح ذ م    ساير مراجع شورا  اسال

 ياال   آموزش  صد ر مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه  احد  اساسنامه تأي د -77

 ؛  مقاطع تحص ل  ها رشته (،ايم از د لت  يا غ رد لت ) يا مؤسسه تحق قات 

   ياال   آماوزش   مؤسساات   هاا  دانشاگاه ارزياب  سااالنه يملكارد ماال      -72

 ؛تحق قات  د لت 

،   يلاوم هاا  حاوزه تخصا ص مناابع در     هاا  ا لويات و شانهاد   بررس    -77

 ؛كشور ريز  برنامهبه سازمان مديريت    فنا ر تحق قات   

نهادينه  منظور به    اتخاذ تداب ر الزم الملل ب نيلم  ها   همكار توسعه  -74

تحق قات  داخال كشاور باا     -  مبادالت يلم  ب ن مراكز يلم ها  همكار كردن 

  در چاارچوب ضاوابط   مقاررات    المللا  با ن    ا  منطقهتحق قات   -مراكز يلم 

 .صالح ذ مصوب مراجع 

   وش هشا  مجازناد باا تصاويب     ياال   آموزش  مؤسسات  ها دانشگاه -تبصره

يلما    فنا  باا مؤسساات       ، ر ابط تحق قاات  ، ربط ذ  زير  تأي د   ه أت امنا

مايند   يا به يضويت مؤسسات مشابه خارج  برقرار ن  ها زمانسامراكز صنعت    

حق يضويت مراكز مذكور در اين قب ل مؤسسات باا  . مذكور درآيند  ها زمانسا  



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 09

 

 .قابل ورداخت خواهد بود ه أت امنا تصويب

  مراكاز تحق قاات  د لتا    غ رد لتا  باا       هاا  دانشگاه تأس س»صد ر مجوز 

بط مصوب مراجاع  ضوا براساس،   مراكز يلم  خارك از كشور ها دانشگاهمشاركت 

 .«صالح ذ 

 ساير موارد (ج

ن ار    نظاام آماوزش   توساعه      گاذار  س استمشاركت فعال در فرآيند  -7

  سطوح مختلف آموزش ها برنامهايجاد هماهنگ  الزم ب ن  منظور بهكشور  انسان 

 ؛كشور

نتاايج   اراياه كشاور     منابع انساان  توسعه   ها ا لويتمشاركت در تع  ن  -2

  هاا  ا لويات هدايت منابع در جهت  منظور به ربط ذ   ها دستگاهه حاصل شده ب

 ؛مذكور

ها باا همكاار  سااير مراكاز      اكتشافات   نوآ ر ، اخترايات تأي دارزياب     -7

فراهم نمودن زم نه حمايت از حقاوق مالك ات    منظور بهيلم    تحق قات  كشور 

 ؛ربط ذ معنو    ثبت در مراجع 

موظف است ظر  مدت شش ماه از  فنا ر ق قات   تح،  زارت يلوم -تبصره

 را ته ه   جهت تصويب تقديم ءجزاجراي  اين  نامه آي ن، تاريخ تصويب اين قانون

 . زيران نمايد ه أت

ارزش يلما    تأي د   نالتحص ال فارغتع  ن ضوابط ارزش اب  يلم  مدارك  -4

داخال كشاور باه    (  غ رد لتا  ياا د لتا   ) يال  آموزش  مراكز  ها دانشگاهمدارك 

تع اا ن ضااوابط ماارتبط بااه تشااخ ص ارزش يلماا     .اسااتانا  گاار ه وزشااك  

  مؤسساات يلما     هاا  دانشاگاه   يلم  ها وش هش   يال  آموزشها   نامه گواه 

 ؛خارج    تع  ن ارزش مدارك مذكور به استانا  گر ه وزشك 

  ياال  آماوزش   مراكاز   هاا  دانشاگاه  درخصوص اجرا  مفاد اين جزء -تبصره

درماان   آماوزش   ،  زارت بهداشات  يهده بهدر گر ه وزشك  ( د لت    غ رد لت )

 وزشك  است.
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برا  شناساي    حمايت از شكوفاي  اساتعدادها  درخشاان      ريز  برنامه -5

تحق قاات    ، راهبارد  كشاور در زم ناه يلاوم      هاا  ا لويتبه سمت آنها  هدايت

 ؛حصال ذ در چارچوب مقررات مصوب مراجع  فنا ر 

برا  جذب متخصصان ايران  داخال   خاارك از كشاور جهات      ريز  برنامه -6

 ؛فنا ر تحق قات    ، همكار  يلم 

  آماوزش     درمان، بهداشت    فنا ر     تحق قات، يلوم   ها  زارتخانه -تبصره

خاارك از كشاور     غ رايرانا      محققاان  ه اأت يلما     وزشك  مجازناد از ايضاا   

 .از خدمات يلم    تحق قات  ديوت به كار نماينداستفاده  منظور به

   ياال   آماوزش   مؤسساات   هاا  دانشاگاه اداره امور دانشاجويان ايرانا  در    -1

  ايازام   متقابال از طرياق    فنا      يلم   ها زم نهتحق قات  خارك از كشور   ايجاد 

 ؛هماهنگ   زارت امور خارجه با  يلم   ها  رايزن

اث يلم  تمدن ايران    اسالم    گساترش زباان     اهتمام در معرف  م ر -8

 ؛  مراكز تحق قات  خارك از كشور ها دانشگاهادب ات فارس  در 

اخالق   معنويت اساالم  در مجاامع يلما     ، همكار  در ايتال  فرهنگ -9

 ؛دانشگاه    در جامعه

مختلاف در زم ناه     هاا  بخاش به جامعه    رسان  اطالع  ها وايگاهايجاد  -71

 ؛فنا ر تحق قات   ، يال  آموزش  يملكردها   ها برنامه   ها ا لويت، ها ستس ا

    برقرار  ارتباطاات  الملل ب ن  ها زمانسانمايندگ  د لت در مجامع    -77

 ؛  اخت ارات  زارتخانه ها مأموريتالزم در حوزه 

 .يونسكوملّ   انجام امور مربوط به كم س ون -72

با  « فنا ر تحق قات   ، يلوم يال  شورا »ين قانون از تاريخ تصويب ا -1ماده 

 :گردد م جمهور تشك ل  ري سترك ب زير به رياست 

 ؛جمهور ري س -

 ؛فنا ر تحق قات   ،  زير يلوم -

 ؛درمان   آموزش وزشك ،  زير بهداشت -
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 ؛ زير آموزش   ور رش -

 ؛د لت ه أت د لت به انتخاب ه أت د  تا چهار نفر از ايضا  -

 ؛7كشور ريز  برنامهسازمان مديريت    ي سر -

 ؛با اجازه ايشان ها دانشگاهنهاد نمايندگ  مقام معظم رهبر  در  ري س -

د  نفر از ايضا  كم س ون آموزش   تحق قات به انتخااب مجلاس شاورا      -

 ؛ناظر ينوان بهاسالم  

 ؛بانك مركز  جمهور  اسالم  ايران ري س -

 ؛هنر   زبان   ادب ات فارس ، وزشك  يلوم، ميلوها   فرهنگستانرؤسا   -

( يلوم وزشاك    ها دانشگاهاز  نفر يك) د لت   ها دانشگاهسه نفر از رؤسا   -

 ؛مربوطه  ها دانشگاهبه انتخاب شورا  مركز  

 ؛غ رد لت    غ رانتفاي  يال  آموزش  مؤسسات  ها دانشگاهاز رؤسا   نفر يك -

تحق قات  به انتخاب  مراكز   ها دانشگاه  اننظر بصاح    دانشمندان از نفر  سه -

 ؛  يلم ها انجمن   ها تشكل

تول د    خادمات  خصوصا  باا معرفا        ها بخش اننظر صاحبسه نفر از  -

 .جمهور ري س

در چارچوب اين قانون  فنا ر قات    تحق، يلوم يال  شورا مصوبات  -تبصره

  هاا  دساتگاه   تحق قاات       موزشا  آ مؤسسات   كل ه جمهور برا   ري س تأي د از

 .است االجرا الزم اجراي   

يباارت   فناا ر  تحق قاات    ، يلاوم  ياال   شورا  ظايف   اخت ارات  -9ماده 

 :است از

  كاالن در  گاذار  سارمايه اجراي  بلندمدت   ها طرحبند    انتخاب  ا لويت -

                                                                                                                                                       
يال  ادار ، سازمان ماديريت     شورا 79/4/7786با توجه به مصوبه جلسه يكصد   س    سه مورخ  -7

انساان    هبرد    معا نت توسعه مديريت   منابعريز    نظارت را ريز  كشور، به د  معا نت برنامه برنامه

رياز      رياست جمهور  تغ  ر ساختار يافت. به موجب مصوبه مذكور مسؤ ل ت مذكور با معا نت برنامه

 نظارت راهبرد  ري س جمهور است.
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 ؛فنا ر آموزش   وش هش      ها بخش

تحق قاات    ،   يلاوم هاا  حاوزه ل  ماورد ن ااز در   بررس    و شنهاد منابع ما -

 .فنا ر 

شرح تفص ل   ظايف   اخت ارات شورا در محد ده اين قانون بنا به  -8تبصره 

 .رسد م  زيران  ه أت تصويب به فنا ر تحق قات   ، و شنهاد  زير يلوم

مساتقر   فناا ر  تحق قاات    ، دب رخانه اين شاورا در  زارت يلاوم   -2تبصره 

 .دخواهد بو

هاا     رزشملّا    فدراسا ون  تأس س  صد ر مجوز  اساسنامه تأي د -0ماده 

ا     هاا  قااره   دانشگاه  جمهور  اسالم  ايران   نمايندگ  د لت در فدراس ون

 .باشد م  فنا ر تحق قات   ،  زارت يلوم يهده به،    رزش دانشگاه الملل ب ن

مؤسساات    ،  لتا  د  هاا  شاركت مؤسساات    ، هاا   زارتخاناه كل اه   -9ماده 

مبادرت باه  نوي   بهمؤسسات خصوص  كه  همچن ن نهادها  يموم  غ رد لت   

  هاا  فعال تموظفند ، نمايند م  فنا ر وش هش   ، يال  آموزش  ها فعال تانجام 

 .  موضوع اين قانون انجام دهندها نامه آي ن   ها س استخود را در چارچوب 

كه باه موجاب قاانون     ها  زارتخانهاير مؤسسات وش هش   ابسته به س -تبصره

در چارچوب قوان ن مصوب   اصالحات بعد  آن    اند شده تأس سمصوب مجلس 

 .به فعال ت خود ادامه خواهند داد صالح ذ   مصوبات مراجع  ها س است

حاء باه  ناز ا نحو  بههرگونه فعال ت اشخاص حقوق    مؤسسات  كه  -9ماده 

  هاا  خاناه  زارتحساب ماورد موكاول باه اجاازه       دشاو  م امور دانشجوي  مرتبط 

در چاارچوب   فناا ر  تحق قاات    ،   آماوزش وزشاك    يلاوم    ندرماا ، بهداشت

  مالك ات صانعت  موظاف     ها شركتاست   اداره ثبت  صالح ذ مصوبات مراجع 

 .نامه از ثبت آن خوددار  نمايد اين اجازه ارايهاست بد ن 

مجاااز اساات زم نااه فعال اات    ر فناااتحق قااات   ،  زارت يلااوم -1ماااده 

معتبر خارك از كشاور را در چاارچوب     ها دانشگاهغ رد لت    شعب   ها دانشگاه
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 .فراهم نمايد صالح ذ ضوابط مصوب مراجع 

مؤسس يا  فنا ر تحق قات   ، به تشخ ص  زارت يلوم كه صورت در  -0ماده 

ت  غ رد لتا     تحق قاا  يال  آموزش  هر يك از مؤسسات ه أت امنا   نمؤسسا

 براساس دتوان م  زارتخانه ، برخال  ضوابط   مع ارها   اصول مصوب رفتار نمايند

از آناان سالب مساؤ ل ت       رساد  ما   صاالح  ذ مراجاع   تصاويب  باه ضوابط  كه 

 .صالح ت نمايد

  تحق قاات  دارا  شخصا ت    ياال   آماوزش   مؤسساات   ها دانشگاه -89ماده 

، ادار ،   خاص مال  معامالت ها نامه آي نط     برابر ضواب هستندحقوق  مستقل 

 اداره، رساد  ما   زيار   تأي اد    ه اأت امناا   تصاويب  بهاستخدام    تشك الت  كه 

 .شوند م 

  تحق قاات      ياال   آماوزش   مؤسساات   هاا  دانشگاهاخت ارات  زارت در امور 

  بان نظارت   حمايت   وشت، ارزياب  ،آنها يموم  اداره  ها س استحد د تع  ن 

 .خواهد بود صالح ذ در چارچوب اين قانون   مصوبات مراجع آنها 

اجراياا  بخااش   هااا فعال ااتتحقااق تمركززداياا  در  منظااور بااه -تبصااره

شاوراها  يلما    ماديريت    ، ه أت امنا   وش هش  افزايش اخت ارات يال  آموزش

 اارات  حاد د اخت تنظا م  ،   تحق قات  يال  آموزش    مؤسسات ها دانشگاهاجراي  

   ياال   آماوزش   مؤسساات   هاا  دانشاگاه   ساتاد   زارتخاناه در اماور    هاا  حوزه

  هاا  مساؤ ل ت تعريف   تع  ن ، امنا  ها ه أتترك ب ايضا  تقويت ، تحق قات 

  مؤسساات   هاا  دانشاگاه   نحوه نظارت بر فعال ات   امنا  ها ه أتمتقابل د لت   

هاا  الزم     اصاالح ه  هاا  ناماه  ي نآ، ها نامه تصويب، لوايح،   وش هش  يال  آموزش

  برا  ط  مراحل قانون  به مراجع تنظ م  فنا ر تحق قات   ، توسط  زارت يلوم

 .خواهد شد ارايه صالح ذ 

موظف است حداكار ظر  شش ماه  فنا ر تحق قات   ،  زارت يلوم -88ماده 

ناماه ساوم   قاانون بر ( 2) رك در مادهمند  وس از تصويب اين قانون با ريايت موارد
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 71/7/7719اجتماي    فرهنگ  جمهور  اسالم  ايران مصوب ، توسعه اقتصاد 

  مفاد اين قانون شرح  ظايف تفص ل    تشاك الت  زارتخاناه را ته اه   واس از     

 .درآ رداجرا به مرحله  7كشور ريز  برنامهتصويب سازمان مديريت   

تحق قاات    ، زارت يلاوم   اجراي  اين قانون از ساو    ها نامه آي ن -82ماده 

ايماال مقاررات ايان قاانون در     . خواهد شد ارايه ربط ذ ته ه   به مراجع  فنا ر 

  وش هشا  تحات نظار    آموزشا    نظام    انتظام    مؤسسات  ها دانشگاهمورد 

 .فرمانده  كل قوا وس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد

 مصاوبات ، كل ه قوان ن    است االجرا الزمتصويب   تاريخ از  قانون  اين -81ماده 

 .گردد م  بالاثر   لغو مغاير  مقررات   

قانون فوق مشتمل بر س زده ماده   نه تبصاره در جلساه يلنا  ر ز يكشانبه     

هشتاد   سه مجلس شورا  اساالم   س صد      هزار يكمورخ هجدهم مرداد ماه 

 . دشورا  نگهبان رس تأي دبه  28/5/7787تصويب   در تاريخ 
 

مهد  كر ب  -ري س مجلس شورا  اسالم   

                                                                                                                                                       
يال  ادار ، مسؤ ل ت مذكور با  شورا 79/4/7786به موجب مصوبه جلسه يكصد   س    سه مورخ  -7

 ريز    نظارت راهبرد  ري س جمهور است. برنامهمعا نت 


