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  درآمد

به  1390پژوهشگاه قوه قضائیه مبتنی بر نیاز به انجام پژوهش در حوزه قضایی در سال 

تاکنون در حوزه دستور ریاست قوه قضائیه ایجاد شد. پژوهشگاه قوه قضائیه از بدو تأسیس 

پذیر هاي آسیبنقد و بررسی آرا و تحلیل رویه قضائی جهت اتقان آرا، انجام پژوهش در بخش

قوه مانند اطاله دادرسی و ارائه راهکار مبتنی بر آمار و مطالعات تطبیقی، بررسی الگوي 

ن اسالمی و عنداللزوم تدوی -مطلوب در حوزه قضایی و ارائه مدل مبتنی بر سبک ایرانی

نماید تا مسیر قضایی کشور نویس لوایح قضایی و مقررات مبتنی بر پژوهش، اقدام میپیش

  در سایه مطالعات پژوهشی با قوت و دقت بیشتري گام بردارد.

شود در برخی از باتوجه به اینکه پژوهشگاه به عنوان مغز متفکر قوه قضائیه تلقی می

  ین شده است.تعی ایی براي این نهادهمقررات، وظایف و صالحیت

نظر به اینکه برخی از این وظایف به نحو صریح پژوهشگاه را مورد خطاب قرار داده و در 

هایی براي پژوهشگاه در نظر گرفته شده است، مبتنی مواردي نیز به طور ضمنی صالحیت

بر دستور ریاست پژوهشگاه، در این مجموعه تمام مقررات متضمن صالحیت براي پژوهشگاه 

شده است تا در یک نگاه کلی بتوان به حدود اختیارات پژوهشگاه دست یافت و با  تجمیع

  تر وظایف، به اهداف متعالی ایجاد این پژوهشگاه نائل آمد.انجام کامل و دقیق

در ادامه، اسناد باالدستی، قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی، مقررات مصوب قوه 

مقررات مصوب وزارت  ،شوراي عالی انقالب فرهنگیقضائیه، مقررات مصوب دولت، مصوبات 

برخی از مفاد  بررسی خواهند شد. پژوهشکده قوه قضائیه تو مصوبا علوم، تحقیقات و فناوري

که با عالمت * کنند مستقیماً و تصریحاً به پژوهشکده قوه قضائیه اشاره میاین مقررات، 

ها، مراکز تحقیقاتی، ر پژوهشکدهاند. سایر مقررات حاضر، از حیث شمول بمشخص گردیده

  باشند. آموزشی و پژوهشی، حاکم بر پژوهشکده قوه قضائیه می
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  پژوهشگاه قوه قضائیه در آیینه اسناد باالدستی -الف

شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

هاي کلی علم و سیاست  1

فناوري(نظام آموزش عالی، 

ابالغی  )تحقیقات و فناوري

 رهبريمقام معظم 

29/6/1393  

موارد مورد تأکید در   1بند 

جهت کسب مرجعیت 

علمی و فناوري در 

جهان از طریق جهاد 

  مستمر علمی

و  مرجعیت علمیبا هدف کسب  مستمر علمیجهاد -1

  :فناوري در جهان با تأکید بر

  .نظریه پردازيو توسعه نوآوري و تولید علم  -1-1

دیل ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوري و تب -2-1

  .ایران به قطب علمی و فناوري جهان اسالم

  .توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادي -3-1

بویژه تعمیق شناخت  تحول و ارتقاء علوم انسانی -4-1

 ومعارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه 

و  منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح

و ارتقاء  هاي آموزشیها و روشبازنگري در متون، برنامه

  .هاي پژوهشی مربوطکمی و کیفی مراکز و فعالیت

15 
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

هاي پیشرفته با دستیابی به علوم و فناوري -5-1

  .سیاستگذاري و برنامه ریزي ویژه

هاي کلی علم و سیاست  2

يفناور  

(نظام آموزش عالی، تحقیقات 

  )و فناوري

  2بند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

موارد مورد تأکید در 

جهت دستیابی به 

انداز اهداف سند چشم

و شکوفایی علمی از 

طریق بهینه سازي 

عملکرد و ساختار نظام 

آموزشی و تحقیقاتی 

  کشور

  

  

  

  

بهینه سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشی و  -2

سند تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف 

  :کید برو شکوفایی علمی با تأ اندازچشم

مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در  -1-2

م سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت راهبردي در حوزه عل

نقشه ها و روزآمدسازي و فناوري و ارتقاء مستمر شاخص

کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در  میجامع عل

  .منطقه و جهان

د اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعدا -2-2

و عالقمندي دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و 

  .هاي تحصیالت تکمیلیافزایش ورود دانشجویان به دوره
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

  

  

  

  

ساماندهی و تقویت نظام هاي نظارت، ارزیابی،  -3-2  

 .هاي علم و فناوريجی و رتبه بندي در حوزهاعتبارسن

 ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی -4-2

  .و فناوري جامع و کارآمد

هاي حمایت از تأسیس و توسعه شهرك ها و پارك -5-2

  .علم و فناوري

ها و امکانات تحصیل و تحقیق توزیع عادالنه فرصت -6-2

  .در آموزش عالی در سراسر کشور

و  پرورش استعدادهاي درخشانشناسایی نخبگان،  -7-2

  .هاي انسانیحفظ و جذب سرمایه

تولید  %4افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  -8-2

با تأکید بر مصرف  1404ناخالص داخلی تا پایان سال 

  .وريارتقاء بهرهبهینه منابع و 

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

هاي کلی علم و سیاست  3

 فناوري

(نظام آموزش عالی، تحقیقات 

  )و فناوري

موارد مورد تأکید در   3بند 

حاکمیت مبانی، جهت 

ها، اخالق و ارزش

موازین اسالمی در 

نظام آموزش عالی، 

تحقیقات و فناوري و 

  دانشگاه اسالمیتحقق 

ها، اخالق و موازین اسالمی در حاکمیت مبانی، ارزش -3

دانشگاه نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوري و تحقق 

  :أکید بربا ت اسالمی

رش اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرو -1-3

در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحی و معنوي 

  .ها و نشاط سیاسی آناندانش پژوهان و آگاهی

دار تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسالم، برخور -2-3

الب انقاز مکارم اخالقی، عامل به احکام اسالمی، متعهد به 

  .اسالمی و عالقمند به اعتالي کشور

هاي فرهنگی و حفظ موازین اسالمی و ارزش -3-3

  .اجتماعی در استفاده از علم و فناوري

هاي کلی علم و سیاست  4

  فناوري

و  عزم ملیتقویت   4بند 

افزایش درك اجتماعی 

و افزایش درك اجتماعی نسبت به  عزم ملیتقویت  -4

  :فناورياهمیت توسعه علم و 
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

(نظام آموزش عالی، تحقیقات 

  )و فناوري

نسبت به اهمیت 

  توسعه علم و فناوري

جنبش تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و  -1-4

  .در کشور افزارينرم

ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوري، نوآوري  -2-4

  .وجدان کاريو کار جمعی و  شجاعت علمیمند، نظام

فرهنگ هاي نظریه پردازي و تقویت تشکیل کرسی -3-4

و تبادل آراء و تضارب افکار،  بنیاندانشکسب و کار 

  .علمی آزاداندیشی

دان، محققان و ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استا -4-4

  .پژوهان و اشتغال دانش آموختگاندانش

احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و  -5-4

  .هاي موفق عرصه علم و فناوريالگوسازي از مفاخر و چهره

هاي هدفمند مادي و معنوي از گسترش حمایت -6-4

 .هاي عرصه علم و فناورينخبگان و نوآوران و فعالیت

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

هاي کلی علم و سیاست  5

 فناوري

(نظام آموزش عالی، تحقیقات 

  )و فناوري

موارد مورد تأکید در   5بند 

تحول در  جهت ایجاد

ارتباط میان نظام 

آموزش عالی، تحقیقات 

و فناوري با سایر 

  هابخش

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی،  -5

  :برها با تأکید تحقیقات و فناوري با سایر بخش

، افزایش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملی -1-5

  .ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدي

حمایت مادي و معنوي از فرآیند تبدیل ایده به  -2-5

محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی 

لی بر دانش پیشرفته و فناوري داخلی در تولید ناخالص داخ

  .درصد 50سهم با هدف دستیابی به 

تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت  -3-5

  .هاي مستمر راهبرديهمکاري

تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب  -4-5

هاي تحصیلی با نقشه جامع علمی سازي سطوح و رشته

  .کشور و نیازهاي تولید و اشتغال
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

توجه به ها در آموزش و پژوهش با تعیین اولویت -5-5

ها و نیازهاي کشور و الزامات نیل به ها، ظرفیتمزیت

  .جایگاه اول علمی و فناوري در منطقه

حمایت از مالکیت فکري و معنوي و تکمیل  -6-5

  .ها و قوانین و مقررات مربوطزیرساخت

هاي غیردولتی در افزایش نقش و مشارکت بخش -7-5

ر خیریه در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و امو

  .این حوزه

هاي ارتباطات ملی و فراملی توسعه و تقویت شبکه -8-5

 وها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران میان دانشگاه

هاي توسعه فناوري و نوآوري داخلی و خارجی و بنگاه

ها در سطوح دولتی و نهادهاي مردمی با گسترش همکاري

  .اولویت کشورهاي اسالمی

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

کلی علم و  هايسیاست  6

 فناوري

(نظام آموزش عالی، تحقیقات 

  )و فناوري

موارد مورد تأکید در   6بند 

گسترش  جهت

همکاري و تعامل در 

حوزه علم و فناوري با 

سایر کشورها و مراکز 

علمی و فنی معتبر 

  اي و جهانیمنطقه

گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش  –6

 سایر کشورها و مراکز علمی ودر حوزه علم و فناوري با 

ا اي و جهانی بویژه جهان اسالم همراه بفنی معتبر منطقه

  :تحکیم استقالل کشور، با تأکید بر

هاي توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوري -1-6

جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان 

اي داراي هاي بومی بویژه در حوزه هو متکی بر فناوري

 .مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور

اهتمام بر انتقال فناوري و کسب دانش طراحی و  -2-6

 ساخت براي تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده از

  .بازار ملی در مصرف کاالهاي وارداتی ظرفیت

هاي علمی و فنی ایرانیان مقیم استفاده از ظرفیت -3-6

جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها  خارج و

  .بویژه کشورهاي اسالمی حسب نیاز
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب  -4-6

هاي محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر نتایج پژوهش

  .کشورها بویژه جهان اسالم

  

  

 جمهوري اندازچشم سند  7

 1404 افق در ایران اسالمی

ابالغی مقام معظم رهبري 

13/8/1382  

دست یافتن به   

و پیشرفت علمی 

جایگاه اول علمی و 

  در منطقهفناوري 

ناوري، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و ف -

 ي اجتماعی درمتکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه

  .تولید ملی

ر به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري د ندست یافت -

ي آسیاي جنوب غربی (شامل آسیاي میانه، سطح منطقه

ش قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه) با تأکید بر جنب

 افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،نرم

  .ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 دائمی احکام قانون  8

کشور  توسعه هايبرنامه

  16/01/1396مصوب 

مستثنا شدن مؤسسات   1ماده 

آموزشی و تحقیقاتی از 

قوانین و شمول 

  مقررات عمومی کشور

 و عالی آموزش مؤسسات و مراکز ها،دانشگاه -1ماده 

 که فناوري و علم هايپارك و هافرهنگستان و پژوهشی

 هايعالی وزارتخانه آموزش گسترش شوراي از مجوز داراي

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم،

 بدون باشند، می ربطذي قانونی مراجع سایر و پزشکی

 هايدستگاه بر حاکم عمومی مقررات و قوانین رعایت

 قانون کشور، عمومی محاسبات قانون ویژه به دولتی

 و مناقصات برگزاري قانون کشوري، خدمات مدیریت

 چهارچوب در فقط و آنها بعدي الحاقات و اصالحات

 استخدامی اداري، معامالتی، مالی، هاينامهآیین و مصوبات

 تأیید به مورد حسب که 1امنا هیأت مصوب تشکیالتی و

 و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، وزیران

                                                        
این ماده، به تصویب هیأت امناي  پژوهشکده قوه قضائیه در راستاي اجراينامه استخدامی اعضاي هیأت علمی؛ آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی، آیین نامه مالی و معامالتی . آیین1

  پژوهشکده رسیده است.
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 رئیس تأیید به هافرهنگستان مورد در و پزشکی آموزش

 و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه مورد در و جمهور

 ستاد رئیس تأیید به مسلح نیروهاي به وابسته تحقیقاتی

  .کنندمی عمل رسد، می مسلح نیروهاي کل

 هايبرنامه دائمی احکام قانون  9

 مصوب کشور توسعه

16/01/1396  

اعتبارات مؤسسات   1ماده  1تبصره 

آموزشی و تحقیقاتی از 

محل منابع عمومی 

  دولت

 دولت عمومی منابع از یافته اختصاص اعتبارات -1تبصره 

 به پرداخت، از بعد و تلقی کمک مؤسسات، و مراکز این به

 تفصیلی بودجه براساس و شودمی منظور قطعی هزینه

  .است هزینه قابل آنها مسئولیت با و 2امنا هیأت مصوب

 هايبرنامه دائمی احکام قانون  10

 مصوب کشور توسعه

16/01/1396  

استخدام جدید   1ماده  2تبصره 

مؤسسات آموزشی و 

  تحقیقاتی

 و عمومی منابع محل از جدید استخدام هرگونه -2تبصره 

 علوم، وزیران تأیید به منوط اداري تشکیالت توسعه

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات

  .است کشور استخدامی و اداري سازمان و) مورد حسب(

                                                        
  رسد. . بودجه تفصیلی پژوهشکده قوه قضائیه منطبق با حکم این تبصره، هر ساله به تصویب هیأت امنا می 2
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 هايبرنامه دائمی احکام قانون  11

 مصوب کشور توسعه

16/01/1396  

عدم صالحیت هیأت   1 ماده 3 تبصره

 امنا در تصویب تعهد

 سال براي جدیدي

 و گیريتصمیم

  بعد   هايسال

 الحاق قانون) 11(ماده  اساس بر امنا هیأت -3تبصره 

دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی

 از که آنچه بر عالوه تواندنمی 1393/12/4 مصوب) 2(

 هادانشگاه براي اختصاصی درآمدهاي و عمومی منابع محل

 سال براي جدیدي تعهد شودمی پادار مزبور مراکز و

  .کند مصوب بعد هايسال و گیريتصمیم

 هايبرنامه دائمی احکام قانون  12

 مصوب کشور توسعه

16/01/1396  

شمول این ماده و   1ماده  5تبصره 

هاي آن در تبصره

 اصالح خصوص هرگونه

  مقررات  و ساختار

 اداري، مالی، مقررات و ساختار اصالح هرگونه -5تبصره 

 مؤسسات و هادانشگاه تشکیالتی و استخدامی معامالتی،

 همچنین و دولتی پژوهشی و عالی آموزش

 و ماده این مشمول فقط تخصصی هايفرهنگستان

  .است آن هايتبصره

 هايبرنامه دائمی احکام قانون  13

 مصوب کشور توسعه

16/01/1396  

اقدامات دولت در   2بند (پ) ماده 

 راستاي استمرار،

 فرهنگ ترویج و توسعه

 ایثار فرهنگ ترویج و توسعه استمرار، منظور به دولت -پ

 عرضه اولویت با ایثارگران کرامت حفظ جهت در شهادت، و

 به امتیازات و تسهیالت و امکانات ها،فرصت مالی، منابع
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 در شهادت، و ایثار

 کرامت حفظ جهت

  ایثارگران 

 همچنین و شهدا فرزندان و همسر مادر، پدر، ایثارگران،

 را زیر اقدام آنان، تکفل تحت افراد و آزادگان جانبازان،

  دهد:می انجام

 و پژوهشی و آموزشی مؤسسات و مراکز و هادانشگاه

 درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه

) %20(درصد بیست حداقل مکلفند پزشکی، آموزش و

 جامعه بین از را خود نیاز مورد علمی هیأت اعضاي

 حضور سابقه ماه شش از بیش با رزمندگان شامل ایثارگران

 و پنج بیست باالي جانبازان جبهه، در داوطلبانه

 و همسران اسارت، سال سه باالي آزادگان ،)%25(درصد

 و همسران ،)%50(درصد پنجاه باالي جانبازان فرزندان

 اسارت سال سه از بیش با آزادگان فرزندان و شهدا فرزندان

 علوم،« هايوزارتخانه تأیید مورد علمی مدرك داراي که

 آموزش و درمان بهداشت،« و »فناوري و تحقیقات
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 یا و استخدام طریق از مورد حسب باشند،  می »پزشکی

 وضعیت تبدیل یا هادستگاه دیگر کارکنان انتقال با موافقت

 صورت به را آنان ابتداء از و تأمین علمی هیأت غیر کارکنان

 آموزشی، سوابق احتساب با قطعی هیأت علمی رسمی عضو

 علمی مرتبه و پایه در آن تأثیر و مرتبط اجرائی و پژوهشی

 و آزمون بدون و سنی و علمی اخالقی، شرایط رعایت با

 طوربه حکم این اجراي مسئولیت. کنند استخدام مصاحبه

. است مذکور هايدستگاه رؤساي و وزرا بر عهده مستقیم

 تصمیم اتخاذ به مجاز خصوص، این در یادشده مقامات

 هیأت اعضاي شامل بند این امتیازات و احکام. باشندمی

  شود.می نیز فوق شرایط داراي فعلی علمی

 به رسانیخدمات جامع قانون) 71( ماده جایگزین بند، این

  .شودمی 1391/10/2 مصوب ایثارگران
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 هايبرنامه دائمی احکام قانون  14

 مصوب کشور توسعه

16/01/1396  

 علمی اقدامات معاونت  51ماده  1بند 

جمهور  رئیس فناوري و

تحقق  در راستاي

 ی،علم یتمرجع

 یسهم پژوهش یشافزا

 یناخالص داخل یداز تول

منابع،  ینهو مصرف به

از  یتگسترش حما

توسعه اقتصاد دانش 

از  یتو حما یانبن

 يهاو پژوهش ينوآور

    مسأله محور

 سهم افزایش علمی، مرجعیت تحقق منظور به -51ماده 

 منابع، بهینه مصرف و داخلی ناخالص تولید از پژوهشی

 از حمایت و بنیان دانش اقتصاد توسعه از حمایت گسترش

 و علمی معاونت محور، مسأله هايپژوهش و نوآوري

  :دهد انجام را زیر اقدامات است مجاز جمهور رئیس فناوري

 راهبردي هايفناوري سازيتجاري و توسعه از حمایت ـ1

 کشور، علمی جامع نقشه چارچوب در کشور نیاز مورد و

 تقویت و کشور علمی هايبخش در نوآوري بومزیست ایجاد

 با فناوري و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات میان ارتباط

 تقویت و اجتماعی و اقتصادي صنعتی، هايبخش

  مأموریت. این اجراي براي نیاز مورد نهادي هايزیرساخت
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

قانون برنامه پنجساله   15

ششم توسعه اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی 

جمهوري اسالمی ایران 

) مصوب 1396ـ 1400(

اسالمی مجلس شوراي 

16/1/1391  

  

صالحیت و تکلیف   64ماده

در  انجام برخی اعمال

تحقق اقتصاد  راستاي

بنیان، افزایش دانش

وري، تنظیم رابطه بهره

متقابل تحصیل و 

اشتغال، گسترش 

همکاري و تعامالت 

المللی و فعال بین

افزایش نقش مردم در 

مدیریت علمی و 

توسط  فناوري کشور

دولت و دستگاه هاي 

  اجرایی 

وري، بنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشبه

تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاري 

المللی و افزایش نقش مردم در و تعامالت فعال بین

  :مدیریت علمی و فناوري کشور

 منظور ارتقاي علمیشود بهالف ـ به دولت اجازه داده می

المللی در و رقابت بین دانشگاههاي کشور و تعامالت بین

طی اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب 

المللی و آموزش عالی با مشارکت دانشگاههاي معتبر بین

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و 

اي و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي در داخل کشور حرفه

هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی ارچوب سیاستدر چه

گذاري مشترك، تسهیل تعامالت اقدام نماید. نحوه سرمایه

نامه ارزي و تردد اعضاي هیأت علمی و دانشجویان در آیین

اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامی 
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

ربط به تصویب هیأت کشور و دستگاههاي اجرائی ذي

 .شودد، مشخص میرسوزیران می

) قانون 5ب ـ کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(

) 50مدیریت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده(

لی قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما

مکلفند عالوه بر اعتبارات  1384/8/15) مصوب 1دولت(

ور پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظ

یافته ) از اعتبارات تخصیص%1درصد(شده است، یک

) و در مورد شرکتهاي 6) و (1استثناي فصول(اي بههزینه

 هاي غیرعملیاتی را براي امور پژوهشی ودولتی از هزینه

  .توسعه فناوري هزینه کنند

ـ دستگاههاي مذکور ضمن رعایت چهارچوب 1تبصره

قاتی دستگاه هاي تحقینقشه جامع علمی کشور و اولویت

تصویب شوراي عالی علوم، تحقیقات و ربط که بهذي
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

کرد این بند را هر رسد مکلفند نحوه هزینهفناوري می

بار به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري و ماه یکشش

مرکز آمار ایران گزارش دهند. شوراي عالی علوم، تحقیقات 

طور بهو فناوري موظف است گزارش عملکرد این بند را 

ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شوراي اسالمی 

ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه 

کرد تحقیق و توسعه را منتشر اطالعات مربوط به هزینه

  .نماید

 افزایش منظوربه موظفند اجرائی دستگاههاي ـ ت

 هايپژوهش اجراي از اجتناب نوآوري، ملی نظام وريبهره

 انجام در شفافیت ایجاد و اطالعات انتشار و تکراري

 و شناسایی هدف با و تحقیقاتی) هايپروژه(طرحهاي

 پژوهش از حاصل دستاوردهاي سازيتجاري و کارگیريبه

 و فناوري و پژوهشی طرحهاي فهرست توسعه، و
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 ثبت »سمات« سامانه در را خود هايرساله و هانامهپایان

 موظفند فناوري و تحقیقات علوم، وزارت و سازمان. کنند

 قانون، این شدن االجراءالزم تاریخ از سالیک مدت ظرف

 هیأت تصویب به و کنند تهیه را نیاز مورد اجرائی کار و ساز

  .برسانند وزیران

قانون برنامه پنجساله ششم   16

توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري اسالمی 

) مصوب 1396 ـ1400ایران (

مجلس شوراي اسالمی 

16/1/1391  

  

استفاده قوه قضائیه از   113ماده

ظرفیت مراکز علمی و 

پزوهشی جهت تحقق 

  پیشگیري از جرم

منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، به

تحقق عدالت قضائی و احیاي حقوق عامه، ارتقاي کیفیت 

 ر براي دسترسیو کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت براب

ها و آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودي پرونده

پیشگیري از وقوع جرم و دعاوي و اصالح مجرمان و کاهش 

  :جمعیت کیفري

ت ـ به منظور پیشگیري از وقوع جرم با هدف کاهش ده 

 :) ساالنه آمار مجرمان%10درصدي (
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شماره ماده یا  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

امی هاي تمـ قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت1

گیري از مشارکت اجتماعی دستگاههاي اجرائی و بهره

نهاد و مراکز علمی و پژوهشی هاي مردمسازمان مردم و

کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیري از 

سالمت اجتماعی با رعایت قوانین  وقوع جرم و ارتقاي

 .ایدمربوط تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نم

اي قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرـ 2

قانون برنامه به منظور پیشگیري و کاهش جرم، دعاوي و 

 اختالفات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوي

 هاي قضائی هر استان اقدام وو جرائم به تفکیک در حوزه

ح وایپس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و ل

 )74مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(

  .قانون اساسی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید
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  پژوهشگاه قوه قضائیه در آیینه قوانین -ب

شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

بند (الف)   کل کشور 1400قانون بودجه سال    1

  3تبصره 

مجاز بودن دولت در 

 استفاده از تسهیالت

 خارجی مالی تأمین

 براي) فاینانس(

 منابع از استفاده

 مؤسسات و هابانک

 ايتوسعه و مالی

 منظور المللی بهبین

 هاآزمایشگاه تجهیز

 هايکارگاه و

 ها،دانشگاه

 علوم هايدانشگاه

 مؤسسات پزشکی،

 میلیارد یک است مجاز دولت

 تأمین تسهیالت از دالر) 1,000,000,000(

 براي را الذکرفوق) فاینانس( خارجی مالی

 و مالی مؤسسات و هابانک منابع از استفاده

 تجهیز منظور به المللیبین ايتوسعه

 ها،دانشگاه هايکارگاه و هاآزمایشگاه

 آموزش مؤسسات پزشکی، علوم هايدانشگاه

 آزاد دانشگاه و فناوري و پژوهشی و عالی

 و خود بازپرداخت و تضمین با اسالمی

 دبیر تربیت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه

 ايحرفه و فنی آموزش مراکز رجایی، شهید

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان و دولتی
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 و عالی آموزش

 و فناوري و پژوهشی

  اسالمی  آزاد شگاهدان

 آن بازپرداخت و دولت تضمین با کشاورزي

  .کند تأمین عمومی بودجه اعتبارات محل از

2   

 

کل کشور 1400قانون بودجه سال  بند (الف)  

  9تبصره 

 یالتاخذ تسهتجویز 

ها از محل از بانک

اموال در  یقتوث

 یار خود توسطاخت

ها، مؤسسات دانشگاه

آموزشی و پژوهشی 

هاي علم و و پارك

  فناوري 

ها، مؤسسات آموزشی و به دانشگاه -الف

هاي علم و فناوري اجازه پژوهشی و پارك

شود با تصویب هیت امناي خود تا داده می

 1399سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 

ها از محل نسبت به اخذ تسهیالت از بانک

توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در 

اي ههاي تملک داراییجهت تکمیل طرح

اي خود با اولویت ساخت، خرید و سرمایه

هاي متأهلین به ویژه مناطق تکمیل خوابگاه

یافته موضوع بند (پ) ماده کمتر توسعه

) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و 103(
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد 

هاي رفاه اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق

بینی پیشدانشجویان مکلفند نسبت به 

منظور هاي خود بهاعتبار الزم در فعالیت

پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با 

اولویت تسهیالت مربوط به احداث 

ها هاي متأهلین اقدام کنند. دانشگاهخوابگاه

و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري و 

هاي علم و فناوري اعم از دولتی و پارك

ا رعایت مفاد این توانند بغیردولتی نیز می

بند، از تسهیالت بانکی براي خرید تجهیزات 

ها و روزرسانی آزمایشگاهصرفاً تخصصی و به

  هاي خود استفاده نمایند.کارگاه



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

37 

 

شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

بند (ي)   کشور کل 1400 سال بودجه قانون   3

  9تبصره 

مستثنی بودنِ 

 درآمدهاي

 اختصاصی

 مؤسسات ها،دانشگاه

 وابسته عالی آموزش

 هايوزارتخانه به

 و تحقیقات علوم،

 بهداشت، و فناوري،

 آموزش و درمان

پزشکی و ... از 

شمول حکم 

اعتبارات موضوع 

قانون استفاده 

متوازن از امکانات 

 علمی، هايشاخص ارتقاي منظوربه

 درآمدهاي مهارتی، و فناوري پژوهشی،

 آموزش مؤسسات ها،دانشگاه اختصاصی

 تحقیقات علوم، هايوزارتخانه به وابسته عالی

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوري، و

 و علم هايپارك پرورش، و آموزش پزشکی،

 ايحرفه و فنی آموزش مراکز و فناوري

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به وابسته

 اعتبارات حکم شمول از دانشگاهی جهاد و

 امکانات از متوازن استفاده قانون موضوع

 ارتقاي و تبعیض رفع و عادالنه توزیع و کشور

 تحقق و یافتهتوسعه کمتر مناطق سطح

  .هستند مستثنی عدالت و پیشرفت
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 یعکشور و توز

عادالنه و رفع 

 يو ارتقا یضتبع

سطح مناطق کمتر 

و تحقق  یافتهتوسعه

   و عدالت یشرفتپ

بند  1جزء   کشور کل 1400 سال بودجه قانون   4

(الف) تبصره 

12  

حقوق  یبضر

مختلف  يهاگروه

در  یربگحقوق

  ییاجرا يهادستگاه

 بگیرحقوق مختلف هايگروه حقوق ضریب

) 29( ماده موضوع اجرائی هايدستگاه در

 همچنین و توسعه ششم برنامه قانون

 سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهاي

 کار قانون مشموالن استثناي به( اتمی انرژي

 کارکنان قبیل از) ایران اسالمی جمهوري

 علمی هیأت اعضاي لشکري، و کشوري

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 تعیین دولت توسط که قضات و پژوهشی

 حقوق افزایش همچنین و گرددمی

 مشترکان و بگیرانوظیفه بازنشستگان،

 اعمال نحوي به بازنشستگی هايصندوق

 پنج و بیست میزانبه نهایت در که گردد

 حکم آخرین براساس) %25( درصد

 مشروط یابد افزایش 1399 سال کارگزینی

 نسبت هیچکس حقوق افزایش میزان آنکه بر

 میلیون پنج و بیست از 1399 سال به

 تفاوت. نکند تجاوز ریال) 25,000,000(

 مدیریت قانون) 78( ماده موضوع تطبیق

 تغییر بدون حقوق، حکم در کشوري خدمات

  .ماندمی باقی
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

بند  4جزء   کشور کل 1400 سال بودجه قانون   5

(الف) تبصره 

12  

 یتسقف معاف

  یاتیمال

) 84( ماده موضوع مالیاتی معافیت سقف -4

 1400 سال در مستقیم هايمالیات قانون

 میلیون هشتاد و چهارصد مبلغ

  .شودمی تعیین ریال) 480,000,000(

 دولتی کارکنان حقوق درآمد بر مالیات نرخ

 استثنا به( مزایا و حقوق از اعم غیردولتی و

) 2( و) 1( هايتبصره مشمولین و قضات ء

 با و مستقیم هايمالیات قانون) 87( ماده

 از ايپاره اصالح قانون) 5( ماده رعایت

 رسمی اعضاي حقوق پایه به مربوط مقررات

 و شاغل) پژوهشی و آموزشی( علمی هیأت

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه بازنشسته

 و اصالحات با 1368/12/16 مصوب عالی

  :باشدمی زیر شرح به کارانه و) بعدي الحاقات
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 هشتاد و چهارصد مازاد به نسبت -4ـ1

 و نهصد تا ریال) 480,000,000(  میلیون

 ده ریال) 960,000,000( میلیون شصت

  )%10( درصد

 میلیون شصت و نهصد مازاد به نسبت -4ـ2

 و میلیارد یک تا ریال) 960,000,000(

 میلیون چهل و چهارصد

 درصد پانزده: ریال) 1,440,000,000(

)15%(  

 چهارصد و میلیارد یک مازاد به نسبت -4ـ3

 ریال)  1,440,000,000(  میلیون چهل و

 میلیون شصت و صد و میلیارد دو تا

 درصد بیست: ریال) 2,160,000,000(

)20% (  
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 و صد و میلیارد دو مازاد به نسبت -4ـ4

 تا ریال) 2,160,000,000( میلیون شصت

 میلیون هشتاد و هشتصد و میلیارد دو

 پنج و بیست: ریال) 2,880,000,000(

  )%25درصد(

 هشتصد و میلیارد دو مازاد به نسبت -4ـ 5

 ریال) 2,880,000,000(  میلیون هشتاد و

 میلیون چهل و هشتصد و میلیارد سه تا

  )%30( درصد سی: ریال) 3,840,000,000(

 هشتصد و میلیارد سه مازاد به نسبت -4ـ 6

: ریال) 3,840,000,000(میلیون  چهل و

  )%35( درصد پنج و سی

 مستغالت ساالنه مالیات معافیت میزان

 قانون) 57( ماده موضوع درآمد فاقد اشخاص
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 درآمد بر مالیات و مستقیم هايمالیات

 قانون) 101( ماده موضوع مشاغل

 سیصدو مبلغ به ساالنه مستقیم هايمالیات

 تعیین ریال) 360,000,000( میلیون شصت

  .شودمی

بند  7جزء   کشور کل 1400 سال بودجه قانون   6

(الف) تبصره 

12  

سقف ناخالص حقوق 

مستمر و  یايو مزا

  مستمر یرغ

 غیر و مستمر مزایاي و حقوق ناخالص سقف

 مختلف هايگروه) دریافتی مجموع( مستمر

 موضوع اجرائی هايدستگاه در بگیرحقوق

 و توسعه ششم برنامه قانون) 29( ماده

 و اطالعات وزارت مسلح، نیروهاي همچنین

 مشمولین استثناي به( اتمی انرژي سازمان

 قبیل از) ایران اسالمی جمهوري کار قانون

 هیأت اعضاي لشکري، و کشوري کارکنان

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمی
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شماره ماده  عنوان قوانین و مقررات ردیف

 یا تبصره

 متن قوانین و مقررات موضوع

 براي کشور مناطق کلیه در قضات و پژوهشی

 حقوق حداقل برابر) 21( از ،1400 سال

) 15( به دستمزد و حقوق شوراي مصوب

 ماده موضوع دستمزد و حقوق حداقل برابر

 کاهش کشوري خدمات مدیریت قانون) 76(

 اجراي از ناشی افراد دریافتی کاهش. یابدمی

 تطبیق تفاوت پرداخت مشمول حکم این

 جزء این حکم از پزشکی گروه کارانه. است

  .است مستثنی

  



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

45 

 

 مورد علمی هیأت تأمین نحوه قانون   7

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه نیاز

 01/03/1365کشور مصوب  عالی

  مجلس شوراي اسالمی

و  1ماده 

هاي تبصره

  آن

 خدمتامکان انجام 

سایر  و وظیفه نظام

 در قانونی خدمات

 یا هادانشگاه

 آموزش مؤسسات

تحقیقاتی  و عالی

 براي کلیه اعضاي

  علمی هیأت

 علمی هیأت عضو عنوان به که افرادي کلیه

 و آموزش عالی مؤسسات و هادر دانشگاه

شوند می مشغول کار به کشور تحقیقاتی

 سایر خدمات و وظیفه نظام خدمتتوانند می

 آموزش مؤسسات یا هادانشگاه در را قانونی

  .دهند انجام مربوطه تحقیقاتی و عالی

حقوق و مزایاي اعصضاي هیأت  -1تبصره 

علمی موضوع این قانون در صورتی که در 

ها و مؤسسات پژوهشی خدمت دانشگاه

نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی 

همانند سایر اعضاي هیأت علمی محاسبه و 

از محل اعتبارات مؤسسه مربوطه قابل 

ها و مراکز دانشگاهپرداخت خواهد بود. 

هاي عالی واقع در شهرستانآموزش 

غیرمتمرکز استان در استفاده از این نیروها 

  از اولویت برخوردارند.
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هر گونه خدمت اولیه اعضاي  -2تبصره 

مشمول این قانون از قبیل هیأت علمی 

حضور داوطلبانه در جبهه، طرح دانشجویی 

اعزام به جبهه و خدمت سربازي در 

 هاي نظامی، در احتساب دورهپادگان

گردد. خدماتی که ضرورت منظور می

مشمول قبل از شروع دوره آموزش نظامی ر 

ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه

دهد در مدت تعهدي که به دانشگاه انجام می

یا مؤسسه متبوع خود دارد، احتساب 

دهنده گردد. قرارگاه ستاد نیروي آموزشمی

موظف است در پایان دوره ضرورت حسب 

ربط، کارت خانه ذيی وزارتگواه

خدمت دوره ضرورت را صادر و به پایان

  وزارتخانه مربوطه ارسال نماید.
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 نیاز مورد علمی هیأت تأمین نحوه قانون   8

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

مجلس  01/03/1365کشور مصوب 

  شوراي اسالمی

 یدوره مقدماتانجام   4ماده 

ی آموزش نظام

 یأتاعضاء هتوسط 

 ینموضوع ا یعلم

   قانون

 ینموضوع ا یعلم یأتاعضاء ه - 4ماده 

آموزش  یقانون موظفند دوره مقدمات

شده و  يبرنامه زمان بند طبق را ینظام

 یآموزش نظاماز مراکز یکیمناسب در 

 یرانا یاسالم جمهوري مسلح یروهاين

 انجام دهند.

 

 نیاز مورد علمی هیأت تأمین نحوه قانون   9

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

مجلس  01/03/1365کشور مصوب 

  شوراي اسالمی

از  لزوم تایید افراد  5ماده 

 هايیتنظر صالح

  ی و علم یاخالق

ظر از ن یدقانون با ینافراد موضوع ا - 5ماده 

 ییدبه تأ یو علم یاخالق یتهايصالح

  .برسند یصالحذ مقامات

 نیاز مورد علمی هیأت تأمین نحوه قانون   10

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

مجلس  01/03/1365کشور مصوب 

  شوراي اسالمی

 نامهیینآتهیه   6ماده 

  قانون ییاجرا

فرهنگ و آموزش  يهاوزارتخانه - 6ماده 

 یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یعال

قانون بوده و موظفند  ینا اجراي مسئول

قانون را  ییاجرا نامهیینآماه 2ظرف مدت 
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 یبو به تصو یهدفاع ته ي وزارتبا همکار

  .برسانند یرانوز یأته

 نیاز مورد علمی هیأت تأمین نحوه قانون   11

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

مجلس  01/03/1365کشور مصوب 

  شوراي اسالمی

     

 مقاطع در تحصیل ادامه اجازه قانون   12

 قانون مشموالن به باالتر تحصیلی

 نیاز مورد علمی هیأت تأمین نحوه

 عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 )دولتی غیر و دولتی از اعم(  کشور

مجلس شوراي  21/02/1372مصوب 

  اسالمی

مرخصی جهت ادامه   ماده واحده

تحصیل و انجام دو 

برابر مابقی تعهدات 

 موضوع قانون نحوه

 علمی هیأت تأمین

 هادانشگاه نیاز مورد

 مؤسسات آموزش و

 مصوب کشور عالی

پس از 1365,3,1

اتمام مقطع 

 علمی هیأت تأمین نحوه قانون مشموالن

 عالی مؤسسات آموزش و هادانشگاه نیاز مورد

انجام  حین در که 1365,3,1 مصوب کشور

 خدمات قانونی سایر و وظیفه نظام خدمت

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه در خود

 و و مؤسسات) دولتی غیر و دولتی از اعم(

 در تحصیل ادامه براي پژوهشیهايسازمان

 شوندپذیرفته می باالتر مقطع تحصیلی

 به کافی سپردن تضمین با توانندمی

 و فرهنگ هايوزارتخانه تشخیص
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تحصیلی براي 

پذیرفته شدگان در 

  مقاطع باالتر

 آموزش و درمان بهداشت، عالی وآموزش

 از تحصیل ادامه جهت) مورد حسب( پزشکی

 مابقی برابر و دو ندشو ترخیص خدمت

 اتمام از پس رامذکور  قانون موضوع تعهدات

 مؤسسه یا همان دانشگاه در تحصیلی، مقطع

 هايسازمان و مؤسسات یا عالی آموزش

 علل به صورتی که در. دهند انجام پژوهشی،

 مابقی نباشد ممکن دانشگاه در تعهداتمام 

 نیروهاي نظامی در را خود خدمتی تعهدات

  .کنند طی انتظامی و

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   13

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

  

صاحبان به  اجازه  4ماده 

هاي کتابخانه

مؤسسات اموزش 

 عالی و پژوهشی و...

مبالغی به که 

هدیه متقابل عنوان

دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت 

حقوقی توسط  هر عنوان از اشخاص حقیقی و

غیر ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتیوزارتخانه

قانونی مربوط معین  از مواردي که در مقررات

شود. همچنین اخذ هدایا و کمک شده یا می

کلیه معامالت اعم  قبال نقدي و جنسی در
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 اشیاءبه افرادي که 

اي هنري و موزه

تقدیم خود را 

تأیید میکنند(با

امناء مربوطه هیأت 

یا باالترین مقام 

  ).ربطذي دستگاه

ها و خارجی توسط وزارتخانهاز داخلی و

دولتی و  مؤسسات دولتی و شرکتهاي

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی، 

 بر مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون

آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا 

به  .باشدمی تابع قوانین خاص هستند ممنوع

دانشگاهها و مؤسسات آموزش هاي کتابخانه

 عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد

شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، ایران

 کشور، کتابخانه ملیسازمان میراث فرهنگی

ایران و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی 

شود به صاحبان کتابخانه، اجازه داده می

اي که مجموعه کتابها و هنري و موزه اشیاء

ی خود و یا بخشی از آنها را به ملکاشیاء

کنند با مذکور در فوق اهداء می مؤسسات

تأیید هیأت امناء مربوطه یا باالترین مقام 
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هدیه ربط مبالغی به عنوانذي دستگاه

متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت 

قیمت کارشناسی هدایا بیشتر )%60(درصد 

نامه اجرائی این ماده توسط آیین .باشد

ریزي کشور تهیه و سازمان مدیریت و برنامه

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به

  

  

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   14

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

 اسالمی

  

کمک و هدیه به   5ماده 

مؤسسات آموزشی و 

پژوهشی توسط 

  بخش دولتی

مکرر) به قانون  71متن زیر به عنوان ماده (

 1/6/1366عمومی کشور مصوبمحاسبات 

پرداخت  -مکرر  71ماده : گرددالحاق می

ها و هرگونه وجهی توسط وزارتخانه

دولتی موضوع  مؤسسات دولتی، شرکتهاي

) این قانون، به دستگاههاي اجرائی 2ماده (

صورت نقدي و  عنوان کمک یا هدیه بهبه

غیرنقدي به جز در مواردي که در مقررات 
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شود و می تعیین شده یاقانونی مربوط 

دولتی و احداث مبالغی که به دانشگاههاي

مؤسسات  خوابگاههاي دانشجویی دولتی،

آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد 

 شناسی، طرحهاي تحقیقاتی جهادایران

هاي علمیه و آموزش و حوزه دانشگاهی و

پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و 

ته امداد امام بهزیستی کشور و کمی سازمان

ره) و شهرکهاي علمی و خمینی (

اورژانس و  تحقیقاتی و فناوري وصنعتی

هاي بهداشتی و ورزشی روستایی پروژه

   .است گردد، ممنوعپرداخت می

 هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به

ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي وزارتخانه

) این قانون اهداء 4رعایت ماده ( دولتی با

حساب بانکی مجاز که د باید تنها بهشومی
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داري کل کشور براي خزانه توسط

شود دستگاههاي مذکور افتتاح شده یا می

وجوه مذکور با رعایت  واریز گردد. مصرف

اي نامهکننده، برابر آییناهداء هدفهاي

وزارت امور اقتصادي و  خواهد بود که توسط

دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

به طور غیرنقدي د. هدایایی که بهرسمی

ها و مؤسسات دولتی اهداء وزارتخانه

دولتی  گردد مشمول مقررات اموالمی

گونه موارد خواهد بود و شرکتهاي دولتی این

دفاتر خود  حسابداري دررا باید طبق اصول

ثبت نمایند. هدایاي اهداء شده به سازمان 

امام خمینی  بهزیستی کشور و کمیته امداد

چنانچه شود وره) هدایاي خاص تلقی می(

نکند با نظر  کننده هدف خود را اعالماهداء

شوراي مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته 
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مصرف خواهد  ره) بهامداد امام خمینی (

  .رسید

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   15

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

اجازه اجاره   33ماده 

یکساله(قابل تمدید) 

ساختمانها و امکانات 

دانشگاه  در موجود

مؤسسات ها و 

آموزش عالی و 

   پژوهشی

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

فرهنگستانها و  شناسی وپژوهشی بنیاد ایران

مرکز آموزش مدیریت دولتی و 

 شودآموزشی اجازه داده میهايبیمارستان

استفاده بهینه از ساختمانها و به منظور 

 امکانات موجود خود مشروط بر آن که به

 فعالیتها و وظایف مستمر و جاري آنها

اي وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی لطمه

به صورت موقت اجاره یکساله یا  نگذارد،

کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و 

دهند. روز اجاره حقوقی به قیمت

لفند درآمد حاصل را به دستگاههاي فوق مک

داري کل خزانه حساب درآمد اختصاصی نزد

  واریز نمایند
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 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   16

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

پذیرش دانشجویان   35ماده 

 خارجی یا

دانشجویان ایرانی 

 درمشغول 

دانشگاههاي سایر 

  کشورها

) 25(متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده 

دولت و  قانون وصول برخی از درآمدهاي

مصرف آن در موارد معین مصوب 

 -ج  :گرددالحاق می1373,12,28

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 توانند براي تأمین بخشی ازپژوهشی می

هاي خود نسبت به پذیرش دانشجویان هزینه

 دانشجویان ایرانی که درخارجی یا

ا در رشته تحصیلی دانشگاههاي سایر کشوره

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش و

مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. 

پذیرش دانشجو، ضوابط و  سقف درصد

دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط 

سایر شرایط به  شهریه،پذیرش، میزان

تحقیقات و  هاي علوم،پیشنهاد وزارتخانه
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آموزش پزشکی  فناوري و بهداشت، درمان و

ریزي کشور و سازمان مدیریت و برنامه

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدبه

شناسی و فرهنگستانها همچنین بنیاد ایران

هاي دوره توانند از دانشجویان خارجی کهمی

کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این 

 نام وثبتکنند، حق میدستگاهها طی

هاي مربوط را دریافت کنند، مطابق هزینه

ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجراي این بند 

ربط ذيحساب درآمد اختصاصی مؤسسات به

گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه واریز می

  .گردد

  

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   17

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

وژه هاي اعتبار پر  61ماده 

  پژوهشی ملی

به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و 

طرحهایی  هاي پژوهشی، اعتبارنظارت پروژه

که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در 
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بنا  رسد،بودجه ساالنه به تصویب میقوانین

به پیشنهاد دستگاههاي اجرایی و تصویب 

 ریزي کشور برايسازمان مدیریت و برنامه

پژوهشی ملی مشخصاجراي طرحهاي 

یابد تا در اختیار دستگاههاي اختصاص می

ربط قرار گیرد و پس از مبادله ذي اجرایی

ریزي موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

مصرف برسد. مانده اعتبار  به کشور،

تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی 

به سال بعد بوده و صرفاً  مشمول، قابل انتقال

 .استقتنامه مربوط قابل هزینهدر قالب مواف

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر 

 توانند از اعتبارات ایندولتی و خصوصی می

هاي علمی و تبصره از طریق سازمان پژوهش

نامه آیین .نمایندصنعتی ایران استفاده

اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان 
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علوم، وزارت  ریزي کشور،مدیریت و برنامه

تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 

وزیران  پزشکی به تصویب هیأتو آموزش

 .خواهد رسید

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   18

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

سهم اجازه ابالغ   83ماده 

واحدهاي  ادارات و

از محل  سازمانی

به  اعتبارات مصوب

واحدهاي ذیربط 

ها و تخانهوزارتوسط 

مؤسسات دولتی و 

   آموزشی و پژوهشی

ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و وزارتخانه

واحدهاي  پژوهشی مجازند سهم ادارات و

سازمانی مذکور از محل اعتبارات 

 اي و تملکمربوط اعم از هزینهمصوب

اي و از محل درآمد هاي سرمایهدارائی

اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از 

هاي متفرقه قانون بودجه ردیف محل

) قانون محاسبات عمومی 75مطابق ماده (را

ربط به واحدهاي ذي 1/6/66 کشور مصوب

در موارد مذکور و همچنین  .ابالغ نمایند

دیگر مواردي که براساس مقررات قوانین 

قوانین و مقررات، عملیات  بودجه و دیگر
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هائی از هر یک اجرائی تمام یا پروژه

اي براي دارائیهاي سرمایه اي تملکطرحهاز

اجراء به دستگاههاي اجرائی یا نیروهاي 

اسالمی ایران واگذار و ابالغ  مسلح جمهوري

یا واحد سازمانی شود، دستگاهاعتبار می

به عنوان دستگاه صاحب اعتبار  گیرنده اعتبار

مکلف است همچنان براساس شرح 

حدود متبادله در  هايفعالیتهاي موافقتنامه

  .ابالغی تخصیص یافته عمل نمایداعتبارات

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی   19

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

دانشگاهها و اجازه به   106ماده 

 مراکز پژوهشی

نسبت به انجام 

قراردادهاي پژوهشی 

همکاري  و توسعه

علمی با دانشگاهها 

مراکز پژوهشی و  و

به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده 

کلی دولت  شود که براساس سیاستهايمی

 نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشی و توسعه

مراکز  همکاري علمی با دانشگاهها و

پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام 

درآمدهاي ناشی از فروش دانش فنی  .نمایند

مور پژوهشی پس از واریز به حساب و اجراي ا
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صنعتی سایر 

براساس (کشورها

کلی  سیاستهاي

  )دولت

داري کل) معادل نزد خزانهعمومی ( درآمد

ردیف خاصی که در وجوه واریزي از محل

بودجه ساالنه منظور خواهد شد  قوانین

جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات 

دانشگاهها و مراکز پژوهشی  در اختیار

  .قرار خواهد گرفتربطذي

 مقررات مالیقانون تنظیم بخشی از    20

مجلس شوراي  27/11/1380 دولت

  اسالمی

خرید دانش اجازه   107ماده 

فنی از خارج کشور 

توسط دستگاههاي 

) 33موضوع ماده (

مشروط به عدم 

وجود آن در داخل 

تشخیص کشور(به 

  )وزارت علوم

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط 

قانون  ) این33دستگاههاي موضوع ماده (

هاي تملک طرحها و پروژهجهت اجراي 

بودجه  اي مذکور در قوانینسرمایههايدارائی

ساالنه به شرطی مجاز خواهد بود که با 

 تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

کشور وجود دانش فنی مورد نیاز آن در داخل

 نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است

ربط حداکثر کلیه مراکز ذي با کسب اطالع از

 ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد
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دستگاه اجرائی درخواست کننده اعالم به

  .نماید

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم    21

 بخشی از مقررات مالی دولت 

  

یاندانشجو یرشپذ  18ماده   

و انتقال  خارجی

 یرانیا یاندانشجو

 یخارج يهادانشگاه

 ییدمورد تأ

علوم،  يهاوزارتخانه

و  يو فناور یقاتتحق

بهداشت، درمان و 

  ی آموزش پزشک

ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه

 پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان

خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی 

هاي خارجی مورد تأیید دانشگاه

تحقیقات و فناوري و  هاي علوم،وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام 

ریالی آنها را با  ارزي و یا کنند و شهریه

هاي تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه

و بهداشت، درمان  علوم، تحقیقات و فناوري

و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد 

آموزش  ها و مؤسساتصاصی دانشگاهتاخ

شرایط علمی پذیرش و  .عالی واریز نمایند

ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و 

 ا تأییدحسب مورد ب
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 .هاي فوق الذکر خواهد بودوزارتخانه

ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه

پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج 

متخصصان خارجی براي رفع  از کشور و

نیازهاي آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل 

 هايآورند و پرداخت

ارزي و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء 

 ات دانشگاه و یا مؤسسهاز محل اعتبار

  .ربط انجام دهندآموزش عالی و پژوهشی ذي

 یمبه قانون تنظ يقانون الحاق مواد   22

  دولت  یاز مقررات مال یبخش

هاي آب، برق تعرفه  37ماده 

و گاز مصرفی مراکز 

  آموزشی

هاي آب، برق و گاز مصرفی تعرفه – 37ماده 

 مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی،

دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر غیر 

ها، مهدکودکها، ها، موزهکتابخانه

مدارس، اردوگاههاي دانش  کودکستانها،

آموزي، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و 

 علمیه، مساجد، هاياي، حوزهحرفه
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ها، باشگاههاي ورزشی و مراکز حسینیه

 شبانه روزي نگهداري معلوالن) بر

و پرداخت مبناي تعرفه آموزشی محاسبه 

  .خواهد شد

 یمبه قانون تنظ يقانون الحاق مواد   23

دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش

27/11/1380  

 یجادا ممنوعیت  68ماده 

هرگونه پست 

 یأتعضو ه یسازمان

 یهدر کل یعلم

 ییاجرا يدستگاهها

 يادارات و ستادها

   هاوزارتخانه

ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو  – 68ماده 

 هیأت علمی در کلیه دستگاههاي اجرایی

ها ممنوع است ادارات و ستادهاي وزارتخانه

و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

و پژوهشی و فناوري که تأسیس آنها به  عالی

تصویب شوراي گسترش آموزش عالی و سایر 

صالح رسیده است قانونی ذي مراجع

) 49رابر مفاد بند (الف) ماده (میتوانند ب

 قانون برنامه

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

 جمهوري اسالمی ایران نسبت به ایجاد پست
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هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه 

  .گرددقوانین مغایر با این ماده لغو می

قانون الحاق برخی مواد به قانون    24

دولت تنظیم بخشی از مقررات مالی 

)2(  

تعهد مالی در حدود   11ماده 

  منابع در اختیار

ـ هیأت هاي امناي دانشگاه ها و 11ماده 

مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند 

در مصوبات خود به گونه اي عمل کنند تا 

ضمن بهره گیري از امکانات و ظرفیت هاي 

در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و 

قانونی در سقف آموزشی، تمامی تعهدات 

د منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعه

  .مازاد بر منابع ابالغی جلوگیري به عمل آید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم    25

  )2بخشی از مقررات مالی دولت (

قانون عدم شمول   22ماده 

راجع به منع مداخله 

 یندگانوزرا و نما

و  ینمجلس

کارمندان در 

و  یمعامالت دولت

أت علمی آموزشی و ـ اعضاي هی22ماده 

آموزش عالی ها و مؤسسات پژوهشی دانشگاه

ی و هاي آموزشو پژوهشی شاغل در سمت

پژوهشی با اطالع مدیریت دانشگاه براي 

شرکه و عضویت در داشتن سهام یا سهم ال

هاي دانش بنیان، هیأت مدیره شرکت
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مصوب  يکشور

 ياعضابه  1337

 یعلم یأته

 یو پژوهش یآموزش

ها و دانشگاه

مؤسسات آموزش 

 یو پژوهش یعال

 يهاشاغل در سمت

  یو پژوهش یآموزش

مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و 

نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت 

  .نیستند 1337دولتی و کشوري مصوب 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم    26

  )2بخشی از مقررات مالی دولت (

ماده بند (ن) 

28  

لزوم تأمین بار مالی 

نامه ها،  یبتصو

بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها، 

 یالت،تشک ییرتغ

 یب،ضرا ییرتغ

و  یجداول حقوق

ن ـ تصویب نامه ها، بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها، تغییر تشکیالت، تغییر 

ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندي 

مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي 

و به کارگیري نیرو و مجوز هر نوع استخدام 

مصوبات هیأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی که متضمن بار مالی براي دولت 
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مشاغل  يطبقه بند

 يمبنا یشو افزا

 ياعطا ی،حقوق

مجوز هر نوع 

استخدام و به 

و  یرون یريکارگ

 یأتمصوبات ه

گاه ها و دانش يامنا

مؤسسات آموزش 

که متضمن بار  یعال

دولت و  يبرا یمال

 يصندوق ها

و  یبازنشستگ

 ییاجرا يدستگاه ها

   باشد

و صندوق هاي بازنشستگی و دستگاه هاي 

اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب 

و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در 

گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور 

خلی دستگاه اجرایی ذي ربط یا منابع دا

تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی 

برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار 

   .محسوب می شود

  

  

ع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاه ها و  .

مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت 

پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و 

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

از محل اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی 

هاي سرمایه اي ذیل ردیف هاي متمرکز 
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پرداخت می شود، پس از ابالغ به عنوان 

ه سرجمع اعتبارات آنها افزوده می کمک ب

شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در 

موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط 

  .هزینه کنند

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم    27

  )2بخشی از مقررات مالی دولت (

دانشگاه مجاز بودنِ   43ماده 

ها و مؤسسات 

و  یآموزش عال

و  ی(دولت یپژوهش

نسبت به  )یردولتیغ

 یجنتا سازيتجاري

 ياعضا یقاتتحق

و  یعلم یأته

   خود یاندانشجو

ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 43ماده 

عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند 

با ایجاد و مشارکت در شرکت هاي دانش 

) %49بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (

سهام آن متعلق به دانشگاه ها، مؤسسات 

پژوهشی و دیگر واحدهاي دولتی و مابقی 

سهام متعلق به اعضاي هیأت علمی و 

دانشجویان و سایر سهامداران بخش 

خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضاي هیأت 

علمی و دانشجویان خود را تجاري سازي 

نمایند. ایجاد شرکت و درصدهاي سهام و 
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وط به تصویب هیأت امناي دیگر شرایط مرب

مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت ها 

مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و 

نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت 

  .نیستند 1337دولتی و کشوري مصوب 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم    28

  )2بخشی از مقررات مالی دولت (

حقوق  یشسقف افزا  75ماده 

 یرو سا یاو مزا

 ينقد يها یپرداخت

  یرنقديو غ

ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر 75ماده

پرداختی هاي نقدي و غیرنقدي شرکت هاي 

دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، 

نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک 

قانون مدیریت ) 5ها و بیمه ها موضوع ماده (

رکنان و مدیران خود خدمات کشوري به کا

ساالنه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. 

از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شرکت هاي 

مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. 

در اصالحیه بودجه ساالنه عناوین مذکور، 

افزایش پرداخت نقدي و غیرنقدي از قبیل 
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حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدي 

ن و همچنین کمک هاي نقدي و و نظایر آ

غیرنقدي به کارکنان و مدیران و اعضاي 

هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی 

غیردولتی و شرکت هاي دولتی و شرکت 

هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم 

ذکر یا تصریح نام است، عالوه بر پرداخت 

هاي قانونی منظور شده درسقف بودجه 

هاي مذکور ممنوع  مصوب ساالنه دستگاه

 .است

قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک    29

مجلس  11/10/1373مصوب  شغل

  شوراي اسالمی

ماده  1تبصره 

  واحده

مستثنی بودنِ 

 یآموزش يهاسمت

ها و در دانشگاه

و  یمؤسسات آموزش

یقاتی از داشتنِ تحق

  یک شغل

ها در دانشگاه یآموزش يهاسمت - 1تبصره 

 حکم یناز ا یقاتیو تحق یو مؤسسات آموزش

  .باشندیم مستثنی
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مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده   30

  مجلس شوراي اسالمی 12/4/1400

ماده  14بند 

9  

 معافیت خدمات

و  یپژوهش ی،آموزش

 مجوز يدارا یورزش

از پرداخت مالیات و 

  عوارض

  ها یتفصل سوم ـ معاف

از  یرـ عرضه کاالها و ارائه خدمات ز 9ماده

  باشد: یو عوارض معاف م یاتپرداخت مال

  ب ـ خدمات

 یو ورزش یپژوهش ی،ـ خدمات آموزش 14

 یینصالح طبق آ يمجوز از مراجع ذ يدارا

مشترك وزارتخانه  یشنهادکه با پ ينامه ا

 (سازمان)، علوم، ییو دارا ياقتصادامور  يها

پرورش، آموزش و  ي،و فناور یقاتتحق

بهداشت، درمان  ی،تماعتعاون، کار و رفاه اج

دفاع و  وورزش و جوانان  ی،و آموزش پزشک

 یریتمسلح و مرکز مد یروهاين یبانیپشت

 یخشش ماه از تارظرف  یهعلم هاي-حوزه

 یبو به تصو شودیم یهقانون ته ینابالغ ا

  رسد؛ یم یرانوز یأته
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مصوب  هاي مستقیمقانون مالیات   31

  مجلس شوراي اسالمی 3/12/1366

ماده  9تبصره 

53  

مالیات امالك 

نهادهاي دولتی که 

-به اجاره واگذار می

  شوند

که  یامالک مالیات مشمول درآمد – 53ماده 

عبارتست از کل  یگرددبه اجاره واگذار م

پس از  یرنقديو غ ياالجاره اعم از نقدمال

و  هاینهدرصد بابت هزو پنج  یستکسر ب

استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد 

 .اجاره

در مورد اجاره دست  یاتمشمول مال درآمد

 ینحبس براساس ا یااول امالك مورد وقف 

  .ماده محاسبه خواهد شد

فصل  ینرهن تصرف، راهن طبق مقررات ا در

  .خواهد بود یاتمشمول مال

گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول  هر

التفاوت اجاره عبارتست از مابه يو یاتمال

  .بابت ملک مورد اجاره یو پرداخت یافتیدر

 یسازمان يهاماده در مورد خانه ینا حکم

 یکهدرصورت یمتعلق به اشخاص حقوق
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شود  یصتشخ یآنها طبق دفاتر قانون یاتمال

  نخواهد بود. يجار

 و مؤسسات ها،وزارتخانه – 9تبصره 

 یاکه تمام  ییو دستگاهها یدولت يرکتهاش

 یندولت تأم یلهاز بودجه آنها به وس یقسمت

 یهاشهردار ی،اسالمانقالب ينهادها شود،یم

و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و 

مکلفند  یاشخاص حقوق یرسا ینهمچن

فصل را از  ینموضوع ا یاتمال

کسر و  کنندیپرداخت مکه هاییاالجارهمال

محل وقوع  یاتیاداره امور مالظرف ده روز به 

 یمآنرا به مؤجر تسل یدملک پرداخت و رس

  .یندنما

هاي مستقیم مصوب قانون مالیات   32

  مجلس شوراي اسالمی 3/12/1366

مالیات بر حقوق،   86ماده 

التدریس، حق حق

کنندگان حقوق هنگام  پرداخت – 86ماده 

 یاتآن مکلفند مال یصتخص یاهر پرداخت 

قانون  ین) ا85متعلق را طبق مقررات ماده (
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التحقیق و 

  قراردادهاي پژوهشی

 یمروز ضمن تسل یظرف س محاسبه و کسر و

 یمتضمن نام و نشان یفهرست

آن به اداره  یزانحقوق و م کنندگانیافتدر

بعد  يهامحل پرداخت و در ماه یاتیامور مال

  .را صورت دهند ییراتتغ طفق

که از طرف  ییهاـ در مورد پرداخت1تبصره

حقوق به  یکننده اصلپرداختاز  یرغ

 آید،یبه عمل م یقی،اشخاص حق

کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، پرداخت

 یقانون هايیتمعاف یتمتعلق را با رعا یاتمال

موضوع ماده  یتجز معافمربوط به حقوق به

قانون، به نرخ مقطوع ده  ین) ا84(

) محاسبه، کسر و حداکثر تا %10درصد(

 ینام و نشان يحاو یفهرست ماه بعد با یانپا

آن به اداره امور  یزانو م کنندگانیافتدر

کنند و در صورت  محل، پرداخت یاتیمال
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 هايیمهو جر یاتتخلف، مسؤول پرداخت مال

  .متعلق خواهند بود

ها، مراکز و دانشگاه يهاـ پرداخت2تبصره

 يو فناور یپژوهش ی،مؤسسات آموزش عال

گسترش آموزش  يمجوز از شورا يکه دارا

 يو فناور یقاتعلوم، تحق يهاوزارتخانه یعال

 یرو سا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 يدارا یقانون یو پژوهش یمؤسسات آموزش

 باشند،یالذکر مفوق یناز وزارت یمجوز رسم

اعم از کارکنان و  یقیبه اشخاص حق

 یسالتدرخود در قالب حق یرکارکنانغ

نرخ  مقطوع به یاتمشمول مال

حق پژوهش  یق،التحق) و حـق%10درصد(ده

مشمول  یقاتیو تحق یپژوهش يو قراردادها

) با %5درصد (مقطوع به نرخ پنج یاتمال
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) 1( احکام مقرر در تبصره یرسا یترعا

  .دخواهد بو

قانون حمایت از خانواده و جوانی    33

 24/07/1400جلسه  جمعیت مصوب

 جوانی طرح مشترك کمیسیون

 مجلس خانواده از حمایت و جمعیت

  اسالمی شوراي

  ماده 4تبصره 

7  

اختصاص، تجهیز و 

ها به احداث خوابگاه

  متأهلین

 مؤسسات و هادانشگاه کلیه -4 تبصره

 علم هايپارك و هاپژوهشگاه و عالی آموزش

 تعداد با متناسب مکلفند فناوري و

 را موجود هايخوابگاه متأهل، دانشجویان

 متأهلین هايخوابگاه به اختصاص جهت

 احداث در و نمایند تجهیز و سازيبه

 را متأهلین هايخوابگاه جدید، هايخوابگاه

  .دهند قرار اولویت در

 جوانی و خانواده از حمایت قانون   34

   جمعیت

تکلیف دولت در   16ماده 

افزایش حقوق 

 هیأت ساالنه اعضاي

 و هادانشگاه علمی

 آموزش مؤسسات

 کلیه براي است مکلف دولت -16 ماده

 هايدستگاه در بگیرحقوق مختلف هايگروه

 پنجساله برنامه قانون) 29( ماده در مذکور

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه، ششم

 نیروهاي همچنین و ایران اسالمی جمهوري

 اتمی انرژي سازمان اطالعات، وزارت مسلح،
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 و پژوهشی و عالی

  قضات

 قبیل از) کار قانون مشمولین استثنايبه(

 هیأت اعضاي لشکري، و کشوري کارکنان

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمی

 به ،1401 سال ابتداي از قضات، و پژوهشی

 در را ساالنه حقوق افزایش سال، پنج مدت

 خدمت جبران و حقوق ردیف سقف

 ساله، هر که نماید اعمال ايگونهبه

 منديعائله حق و اوالد هزینهکمک

 افزایش چارچوب در ماده این مشمولین

 میزان به ترتیب به دستمزد و حقوق سنواتی

) %50( درصد پنجاه و) %100( درصد صد

  .یابد افزایش

 جوانی و خانواده از حمایت قانون   35

   جمعیت

انجام اقدامات و   35ماده 

هاي فعالیت

 و پژوهشی آموزشی،

فرهنگی در حوزه 

 و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه -35 ماده

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري

 مکلفند کشور، عالی آموزش مؤسسات کلیه و

 و جمعیت کلی هايسیاست راستاي در
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ازدواج و فرزندآوري 

  و ...

 این ابالغ از پس سال یک حداکثر خانواده

 به نسبت بخشیآگاهی و ترویج جهت قانون،

 آموزش نیاز، هنگام به ازدواج مثبت وجوه

 آثار فرزندآوري، ازدواج، دوران هايمهارت

 رشد کاهش و خانواده در فرزنديکم منفی

 جنین، سقط حرمت جامعه، در جمعیت

 تحکیم از صیانت هنجارهاي کردن نهادینه

 مقابله و خانوادگی هاينقش ایفاي خانواده،

 جمعیتی، هايسیاست مغایر محتواي با

 مخالف آموزشی محتواي حذف ضمن

 آموزشی، هايفعالیت و اقدامات ي،فرزندآور

 نیروي و دانشجویان ویژه فرهنگی و پژوهشی

 نقشه بر مبتنی را اداري و آموزشی انسانی

 هايبرنامه ذیل کشور فرهنگی مهندسی

  .دهند انجام خود ساالنه
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 جوانی و خانواده از حمایت قانون   36

   جمعیت

 اختصاص حداقل  39ماده 

 از) %5( درصد پنج

 پژوهشی اعتبارات

 و مطالعات به خود

 مرتبط هايپژوهش

 خانواده با

 رشد و) فرزندآوري(

  جمعیت

 و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه -39 ماده

 و پزشکی آموزش و درمان بهداشت فناوري،

 فناوري و علمی معاونت و جوانان و ورزش

 مؤسسات و مراکز کلیه و جمهوري ریاست

 این موضوع با مرتبط پژوهشی و آموزشی

 استفاده کشور عمومی بودجه از که قانون

 درصد پنج حداقل ساله هر مکلفند کنند،می

 به را خود پژوهشی اعتبارات از) 5%(

 خانواده با مرتبط هايپژوهش و مطالعات

 راستاي در جمعیت رشد و) فرزندآوري(

 سوي از ساله هر که پژوهشی هاياولویت

 اختصاص شود،می تعیین جمعیت ملی ستاد

 تحقیقاتی، هايطرح فهرست و دهند

 آمده دستبه نتایج و پژوهشگران مشخصات

 ملی ستاد به ماهه شش گزارش همراه به را

  .نمایند اعالم جمعیت



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

79 

 

  

 و مالی امور انجام نحوه قانون   37

 مؤسسات و هادانشگاه معامالتی

تحقیقاتی مصوب  و عالی آموزش

  مجلس شوراي اسالمی 18/10/1369

و  1ماده 

  تبصره آن

 و مالی تبعیت امور

 هادانشگاه معامالتی

 آموزش مؤسسات و

تحقیقاتی از  و عالی

 و قانون این

 اجرایی هاينامهآیین

  آن

 و هادانشگاه معامالتی و مالی امور - 1 ماده

بر  که تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات

 و فرهنگ وزارتین رسمی مجوزهاي اساس

 آموزش و درمان بهداشت،و عالی آموزش

 قانون این در شودمی یا شده پزشکی تأسیس

 این تابع صرفاً شوندمی نامیده) مؤسسه(

  .باشندمیآن  اجرایی هاينامهو آیین قانون

 کاربه قانون این در که اصطالحاتی - تبصره

و  قوانین در مندرج تعاریف تابع است رفته

  .باشدمی مربوط مقررات

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   38

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

تصویب اعتبارات   2ماده 

عمرانی و  و جاري

 اعتبارات اختصاصی

  مؤسسات

 این عمرانی و جاري اعتبارات - 2 ماده

 اعتبارات اختصاصی همچنین و مؤسسات

 از شده برآورد اختصاصی معادل درآمدهاي(

 قالب در صرفاً ساله همه)مؤسسات سوي
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 کل در بودجه کمک صورت طرح به و برنامه

  .شودمی تصویب و منظور کشور

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   39

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

 اعتبارات تخصیص  3ماده 

عمرانی  و جاري

  مؤسسات

 عمرانی و جاري اعتبارات تخصیص - 3 ماده

دوازدهم  سه مأخذ به حداقل ماه، سه هر

 اختصاصی اعتبارات مورد در و مصوب بودجه

خزانه  به که وصولی درآمدهايکلیه معادل

 اجرایی هايدستگاه طریق از است شده واریز

قرار  مؤسسات از یک هر اختیار در ربطذي

  .گیردمی

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   40

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

قابل تعهد و پراخت   4ماده 

 بودن کلیه اعتبارات

 و عمرانی و جاري

اختصاصی تا آخر 

  سال مالی

 و عمرانی و جاري اعتبارات کلیه - 4 ماده

 کشور کل بودجه قانون در منظور اختصاصی

 است پرداخت و تعهد قابل مالی سال تاآخر

 سال هر نشده مصرف اعتبارات وجوه مانده و

 تفصیلی بودجه ضمن و منتقل بعد به سال

  .شد خواهد منظور مؤسسه سال آن
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 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   41

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

 استفاده از هدایا  5ماده 

مردمی  هايکمکو

 و اجرا در جهت

 و هاپروژه تکمیل

 آموزشی هايبرنامه

 و تحقیقاتی و

  عمرانی

 قانون این موضوع مؤسسات کلیه - 5 ماده

و  هاپروژه تکمیل و اجرا جهت در توانندمی

 از عمرانی و تحقیقاتی و آموزشی هايبرنامه

و  نمایند استفاده مردمی هايکمکو هدایا

 هايکمک گونه آن کردن هزینه نحوه

 به که بود خواهد اينامهآیین تابع مردمی

 ربطذي مؤسسات امناء پیشنهاد هیأت

  برسد. مربوطه وزارتین تصویببه

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   42

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

تأسیس شرکت   6ماده 

سهامی خاص به 

 منظور ایجاد

 براي الزم تسهیالت

 تعمیر، احداث،

 خدمات و نگهداري

 ها،سرویس سلف

 هايخوابگاه

 عالی آموزش و فرهنگ وزارتین به - 6 ماده

اجازه  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و

 الزم تسهیالت ایجاد جهت در شودمی داده

 خدمات و نگهداري تعمیر،احداث،  براي

 و دانشجویی هايخوابگاه ها،سلف سرویس

 شرکت علمی، هیأت اعضاي مسکن تأمین

 این اساسنامهکه نماید خاص تأسیس سهامی

 فرهنگ وزراي مشترك پیشنهاد با هاشرکت
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 تأمین و دانشجویی

 هیأت اعضاي مسکن

  علمی

 آموزش و درمان اشت،و بهد عالی آموزش و

 خواهد وزیران هیأت تصویب به پزشکی

  .رسید

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   43

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

نگهداري کلیه   7ماده 

ها اعتبارات و هزینه

توسط مؤسسات / 

تنظیم حساب نهایی 

اختیار  هر سال / در

قرار دادن اسناد و 

مدارك براي 

رسیدگی و 

حسابرسی به یوان 

  محاسبات

 کلیه حساب مکلفند مؤسسات این - 7 ماده

 و نگهداري را هاهزینه و اعتبارات

 و ماه هر پرداخت و دریافت حسابصورت

 از پس و تنظیم را سال هر نهایی حساب

 مدارك و اسناد همراهحساب بهذي گواهی

 در حسابرسی یا رسیدگی جهت مربوطه

 یک و قرار دهند محاسبات دیوان اختیار

 هر پرداخت و دریافت حسابصورت از نسخه

 امور به وزارت را سال هر نهایی حساب و ماه

  .نمایند ارسال دارایی و اقتصادي

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون   44

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

ارسال گزارش   8ماده 

عملیات انجام شده 

توسط مؤسسات به 

 گزارش مکلفند مؤسسات این - 8 ماده

اهداف  اساس بر را ساالنه شده انجام عملیات

 هايکمیسیون به بودجه در شده، بینیپیش
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 مجلس 18/10/1369 مصوب تحقیقاتی

  اسالمی شوراي

 هايکمیسیون

  مجلس

و  عالی آموزش و فرهنگو  بودجه و برنامه

 و اسالمی شوراي مجلس بهزیستی و بهداري

  .نمایند ارسال بودجه و برنامه سازمان

 شوراي مصوبات به مربوط قانون   45

 خصوص در فرهنگی انقالب عالی

 و هادانشگاه امناي هیأت ترکیب

پژوهشی  و عالی آموزش مؤسسات

مجلس شوراي  03/04/1376مصوب 

  اسالمی

 تصویب ترکیب  ماده واحده

 امناء هیأت

 و هادانشگاه

 آموزش مؤسسات

  تحقیقاتی و عالی

 هادانشگاه امناء هیأت ترکیب - واحده ماده

موضوع  تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و

 معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 شوراي مجلس 1369 سال تحقیقاتی مصوب

 که مذکور عالی شوراي توسط که اسالمی

 قانون تصویب این از بعد یا قبل

 و 181 جلسات مصوبات با و گردیدهتعیین

 اسفند ماه سوم و بیست و نهم مورخ 183

 ندارد، مطابقت شده یاد شوراي 1367

  .گرددمی تصویب
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    46

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 

 22/12/64و تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

  :هیأتهاي رسیدگی عبارتند از - 1ماده   هیأتهاي رسیدگی  1ماده 

  .هیأت بدوي -1

  .هیأت تجدید نظر -2

 

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    47

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

بدوي در هر دانشگاه یا هیأت  - 2ماده   هیأت بدوي  2ماده 

 آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا مؤسسه

شود و داراي دانشکده مستقل تشکیل می

 حداکثر دو نفر عضو سه نفر عضو اصلی و

البدل خواهد بود که از بین اعضاء هیأت علی

 االمکان ازتیحعلمی دانشگاههاي کشور و 

مستقل  همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده

مدت دو سال به وسیله رییس  و براي

یا مؤسسه یا دانشکده مستقل  دانشگاه

  .شوندانتخاب می

یک نفر از اعضاء هیأت بدوي باید  - 1تبصره 

 مدرسان معارف اسالمی که حداقل داراي از
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تحصیالت فوق لیسانس یا معادل آن باشد 

  .انتخاب گردد

انتخاب مجدد اشخاص مزبور  - 2تبصره 

  .بالمانع است

انون مقررات انتظامی هیأت علمی ق   48

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

در هر یک از دانشگاهها یا چند  - 3ماده   هیأت تجدیدنظر  3ماده 

 دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی

تشخیص وزارت فرهنگ و  مشترکاً و به

هیأت تجدید نظر تشکیل یکآموزش عالی 

هیأت داراي سه نفر عضو اصلی  شود اینمی

البدل با رعایت و حداکثر دو نفر عضو علی

اعضاي هیأت است که از بین 2 ماده 1تبصره 

علمی مؤسسات مزبور به مدت دو سال به 

و آموزش عالی تعیین و  وسیله وزیر فرهنگ

  .شوندمنصوب می

مؤسسات آموزش در دانشگاهها و  -تبصره 

 هاعالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه
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باشند، هیأت تجدید و مؤسسات دولتی می

 وزیر مربوط یا باالترین مقامنظر به وسیله

  .شوددستگاه دولتی منصوب می

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    49

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  شوراي اسالمی مجلس

رسیدگی به تخلفات   4ماده 

انتظامی اعضاي 

  هیأت علمی

صالحیت رسیدگی به تخلفات  - 4ماده 

انتظامی اعضاي هیأت علمی با هیأت بدوي 

  .است

آراء این هیأت در صورتی که علیه متخلف 

قابل تجدید نظر باشد و ظرف صادر شود و

ماه براي افراد داخل کشور و دو ماه براي  یک

 افراد خارج کشور از تاریخ ابالغ به متخلف

نظر نشود قطعی توسط وي درخواست تجدید

 و با دستور باالترین مقام اجرایی دانشگاه یا

مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد. هر گاه عضو 

 هیأت علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ

هیأت بدوي درخواست تجدید نظر نماید رأي
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به رسیدگی  هیأت تجدید نظر مکلف است

  .بود خواهد

ابالغ، طبق قانون آئین دادرسی  - 1تبصره 

  .مدنی به عمل خواهد آمد

رأي هیأت تجدید نظر مانع از  - 2تبصره 

رجوع عضو هیأت علمی به مراجع قضایی 

  .بود نخواهد

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    50

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

اعضاي هیأت شرایط   5ماده 

  بدوي و تجدید نظر

اعضاي هیأت بدوي و تجدید نظر  - 5ماده 

عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به 

احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري 

اصل والیت فقیه باید داراي اسالمی ایران و

  :شرایط زیر باشند

  .تأهل. 1

داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در . 2

  .هیأت علمی
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    51

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

اعضاي  عوامل رد  6ماده 

البدل اصلی یا علی

هیأتهاي بدوي یا 

تجدید در رسیدگی و 

  صدور رأي 

از اعضاي اصلی یا هیچ یک  - 6ماده 

البدل هیأتهاي بدوي یا تجدید نظر در علی

زیر در رسیدگی و صدور رأي شرکت  موارد

  :نخواهد کرد

عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا  -الف 

  .نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد

عضو هیأت با متهم دعواي حقوقی یا  -ب 

جزایی داشته یا در دعواي مطروحه ذینفع 

  .باشد

عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی  -ج 

  .متخلف باشد

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    52

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

تخلفات انتظامی و   7ماده 

  جرائم

تخلفات انتظامی و جرائم شامل  - 7ماده 

شرع و تخلفات انضباطی و اعمال خالف 

  .عمومی به قرار زیر است اخالق

ترك خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا  -1

  .عذرموجه
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  .تخلف از اجراي قوانین و مقررات دانشگاه -2

ورزي در انجام سهل انگاري یا غرض -3

  .وظایف

تمرد از اجراي دستورات قانونی مقامات  -4

  .دانشگاه

استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال  -5

  .دولتی

تسلیم مدارك به اشخاصی که حق  -6

دریافت آنرا ندارند و یا خودداري از تسلیم 

به اشخاصی که حق دریافت آنها را  مدارك

  .دارند

تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و  -7

 اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه و

  .غیر آن

افشاء سؤاالت امتحانی و یا تعویض   -8

  .ا تغییر اوراقبرگهاي امتحانی و ی
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  افشاء اسناد محرمانه دانشگاه -9

از بین بردن و اخفاي غیر مجاز اسناد و  -10

وجوه  مدارك دانشگاه و حیف و میل اموال و

  .دولتی

اعتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخالق  -11

عمومی که موجب هتک و حیثیت و شؤون 

  .است شغلی

ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت  -12

  .اسالمیحجاب 

عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواك  -13

  .منحله و تشکیالت فراماسونري و مشابه آن

عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع  -14

احزاب و گروههاي الحادي یا محارب یا 

  .گروههاي غیر قانونی احزاب و

هاي الحادي و توهین به القاء اندیشه -15

  .مقدسات اسالمی
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ف مصالح نظام ارتکاب اعمال خال -16

جمهوري اسالمی از قبیل به تعطیل کشاندن 

و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور  کالسها

  .محیط دانشگاه در غیر مجاز

اثبات تخلفات و جرائم مذکور در  -تبصره 

 در مرجع صالح 16و  14و  13و  10بندهاي 

گیرد و عضو هیأت علمی قضایی صورت می

ی به حالت رسیدگی در مرجع قضایدر مدت

  .3آیدمی تعلیق در

                                                        
الحاق  1364اتی کشور مصوب مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیق) قانون 7) به ماده(18)و(17ي زیر به عنوان بندهاي(بندها –ماده واحده .  3

نی انسانی مورد تخلف از ضوابط و مقررات اخالق در پژوهشهاي علوم پزشکی که از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس کدهاي حفاظت آزمود -17:گرددمی

مصوب  .ه ثبت رسیده استهاي پژوهشی نظري و عملی دیگران که قبالً نتایج آنها منتشر و یا بسوء استفاده از مالکیت معنوي یافته -18 .گردداعالم میتأیید این وزارتخانه 

  مجلس شوراي اسالمی. 08/11/1387
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    53

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

و نحوه  مجازاتها  12تا  8ماده 

  اعمال آن

انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت  - 8ماده 

  :عبارتند از

  .احضار و اخطار شفاهی -1

  .اخطار کتبی با درج در پرونده -2

  .توبیخ کتبی با درج در پرونده -3

کسر حقوق و مزایاي دریافتی تا یک  -4

  .سوم، از یک ماه تا سه ماه

  .تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال -5

  .تنزل یک پایه -6

  .انفصال موقت از یک ماه تا یک سال -7

روز حقوق  45بازخرید خدمت با پرداخت  -8

 هر سال خدمت دولتی تا ده سال ودر قبال 

پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال 

ده سال خدمت. کسور نسبت به مازاد

افرادي که خدمت آنان بازخرید  بازنشستگی
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شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر می

  .شودمیسال محسوب یک سال خدمت یک

اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا  -9

  .تحقیقاتی مربوط

اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از  -10

پذیرش در سایر دانشگاهها و مؤسسات 

  .عالی و تحقیقاتی کشور آموزش

  .انفصال دائم از خدمات دولتی -11

رییس دانشگاه و یا مؤسسه آموزش  -تبصره 

 تواند بدون مراجعه بهعالی و تحقیقاتی می

هیأت رسیدگی انتظامی مجازاتهاي مندرج 

را در مورد اعضاي متخلف  3و 2و  1در بند 

علمی اجراء کند. اجراي مجازاتهاي  هیأت

مندرج در بندهاي بعدي موکول به رأي 

  .انتظامی است هیأت رسیدگی
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و بندهاي بعدي  4مجازاتهاي بند  - 9ماده 

 این قانون قابل پژوهش در هیأت 8ماده 

  .باشدتجدید نظرمی

آن در صورت تکرار تخلف و ثبوت  - 10ماده 

 عضو هیأت علمی خاطی به اشد مجازات

بینی شده در آن درجه محکوم خواهد پیش

مجازات قبلی اشد مجازات شد و هر گاه 

شده در درجه مربوط باشد، عضو  اعمال

خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم 

مجازات نحوي که در هر حال از خواهد شد به

  .محکومیت قبلی شدیدتر باشد

ازات غیبت غیر موجه متوالی مج - 11ماده 

 ماه در 4بیش از دو ماه یا متناوب بیش از 

ها اخراج از دانشگاه سال به تشخیص هیأت

 عالی یا تحقیقاتی مربوطیا مؤسسه آموزش

  .خواهد بود
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گونه افراد در استخدام این - 1تبصره 

دانشگاهها یا مؤسسات تحقیقاتی دیگر 

  .بالمانع است

هنگ و آموزش عالی وزارت فر - 2تبصره 

 تواند افرادي را که به علت غیبت اخراجمی

شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در می

مؤسسات آموزش عالی دانشگاهها و

و مناطق محروم به ترتیب اولویت  شهرستانها

  .اعاده به کار نماید

مجازات مرتکبین جرائم مندرج  - 12ماده 

ین ا 7ماده  16 -15 -14 -13بندهاي  در

  .قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است

در سایر موارد تعیین مجازات به  -تبصره 

 به تشخیص هیأت 8ترتیب مندرج در ماده 

  .خواهد بود
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    54

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

تکلیف هیأت   13ماده

رسیدگی به تخلفات 

انتظامی در برابر 

تخلفی که عنوان 

  مجرمانه هم دارد

هر گاه تخلف عضو هیأت علمی  - 13ماده 

عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین 

را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به  جزایی

مکلف است پرونده امر را به تخلفات انتظامی

قضایی ارسال دارد حکم مراجع  مرجع

جهت ارتکاب جرم عمومی براي  قضایی از

االتباع است ولی الزم هیأت انتظامی

رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی 

تا صدور رأي  انتظامی نخواهد بود لیکن

  .سازدمراجع قضایی آنرا متوقف می

در صورتی که مجازات تعیین شده  -تبصره 

از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره 

مجازات تکرار نخواهد شد  این قانون باشد در

 صورت حکم مراجع قضایی مانعو در غیر این

  .مجازاتهاي انتظامی نخواهد بود
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    55

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

بازنشسته، بازخرید   15و14ماده 

آن  یا  منتقل نمودن

اعضاء هیأت تعداد از

و  علمی دانشگاهها

مؤسسات آموزش 

عالی که وزارت 

فرهنگ و آموزش 

عالی، غیر مفید 

   دهدتشخیص می

به وزارت فرهنگ و آموزش عالی  - 14ماده 

 ماه 6شود حداکثر ظرف مدت اجازه داده می

ن نامه این قانون آبعد از تصویب و ابالغ آیین

و  ی دانشگاههااعضاء هیأت علمتعداد از

مؤسسات آموزش عالی را که غیر مفید 

دهد، به ترتیب مقرر در این تشخیص می

موافقت بازنشسته، بازخرید و یا با قانون

سازمانهاي دولتی و یا مؤسسات تحقیقاتی به 

  .گونه سازمانها یا مؤسسات منتقل نمایداین

تشخیص افراد غیر مفید با معرفی  - 1تبصره 

 آموزش عالی به وسیلهوزیر فرهنگ و 

  .باشدهیأتهاي بدوي می

اشخاصی که غیر مفید تشخیص  - 2تبصره 

 توانند به هیأتهاي تجدیدشوند، میداده می

نظر شکایت نمایند. رأي هیأتهاي تجدید نظر 

  .االجراستقطعی و الزمدرباره آنان
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بازنشستگی و یا بازخرید افراد  - 15ماده 

  :زیر خواهد بودبه ترتیب  14مشمول ماده 

در صورتی که حداقل بیست سال  -الف 

سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس 

خدمت طبق قانون استخدام  سنوات

  .خواهند شدبازنشسته کشوري

در صورتی که سابقه خدمت دولتی آنان  -ب 

 سال تمام باشد، خدمت آنان بر 20کمتر از 

  .داین قانون بازخرید خواهد ش 8اساس ماده 

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    56

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

التفاوت پرداخت مابه  16ماده 

حقوق اعضاء هیأت 

علمی که به 

سازمانها و مؤسسات 

دولتی منتقل 

  شوند می

در صورتی که حقوق اعضاء هیأت  - 16ماده 

سازمانها و مؤسسات دولتی  علمی که به

یابند شوند و یا تغییر شغل میمنتقل می

رتبه علمی آنان باشد کمتر از حقوق پایه و

التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هر گونه مابه

التفاوت کسر افزایش حقوق این افراد از مابه

  .خواهد گردید
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    57

عالی و  دانشگاهها و مؤسسات آموزش

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

معناي انتقال در این   17ماده 

  قانون

منظور از انتقال در این قانون  - 17ماده 

تغییر وضعیت اعضاء هیأت علمی و انتصاب 

آنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در 

 .مؤسسات آموزش عالی نباشد دانشگاهها و

انتقال اعضاي هیأت علمی به  - 1تبصره 

کلیه سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی 

 .با موافقت مؤسسات مذکور انجام خواهد شد

کسور بازنشستگی پس از انتقال  - 2تبصره 

برابر مقررات سازمان بازنشستگی عیناً به 

صندوق بازنشستگی محل انتقال واریز 

  .خواهد شد

علمی قانون مقررات انتظامی هیأت    58

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

شرط استخدام   18ماده 

مجدد افراد بازخرید 

در سایر شده، 

مؤسسات دولتی 

استخدام مجدد افراد بازخرید  - 18ماده 

این قانون در سایر  14شده موضوع ماده 

براي مشاغل غیر آموزشی مؤسسات دولتی 

به این که کلیه وجوه بالمانع است مشروط 
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براي مشاغل غیر 

  آموزشی

دریافتی مدت بازخریدي را یک جا مسترد 

  .نمایند

احتساب سنوات خدمت گذشته به  -تبصره 

  .شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود

  

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    59

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64کشور مصوب تحقیقاتی 

  مجلس شوراي اسالمی

هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش  - 19ماده   اعاده خدمت  19ماده 

عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

پزشکی تشخیص دهد که در یکی از 

به یکی از اعضاء هیأت مؤسسات آموزش عالی

علمی نیاز است که توسط هیأتهاي بدوي و 

روي انسانی به علت تجدید نظر بازسازي نی

عضو با غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن

تشخیص هیأتهاي تجدید نظر و به شرط 

این  12آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 

  .تواند به خدمت اعاده شودقانون نباشد، می
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی    60

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

مهلت، مرجع تهیه و   20ماده 

مرجع تصویب آیین 

نامه اجرایی این 

  قانون

نامه اجرایی این قانون آیین - 20ماده 

حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این 

قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

  .وزیران خواهد رسیدتهیه و تصویب هیأت

انتظامی هیأت علمی قانون مقررات    61

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

 22/12/64تحقیقاتی کشور مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی

لغو قوانین مغایر با   21ماده 

این قانون و ارسال 

پرونده هاي غیر 

مختومه هیأتهاي 

پاکسازي و بازسازي 

به هیأتهاي بدوي و 

  نظرتجدید

اجرایی نامه از تاریخ تصویب آیین - 21ماده 

این قانون کلیه قوانین و مقررات انتظامی 

اعضاي هیأت علمی مغایر این قانون لغو 

هایی که در هیأتهاي پروندهگردد و کلیه می

پاکسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور 

رأي قطعی نگردیده براي رسیدگی و صدور 

نظر رأي قطعی به هیأتهاي بدوي و تجدید

  .خواهد شدموضوع این قانون ارسال 

و مقابله با تقلب در  یشگیريقانون پ   62

 31/05/1396ی مصوب آثار علم یهته

  مجلس شوراي اسالمی

 یه،ته جرم بودن  ماده واحده

 يواگذار یاعرضه و 

به قصد علمی  آثار

انتفاع و به عنوان 

 يآثار يواگذار یاعرضه و  یه،ته -ماده واحده 

مقاله، طرح  نامه،یانرساله، پا یلاز قب

آثار مکتوب  یرسا یاکتاب، گزارش  ی،پژوهش

 يهنر یاو  یعلم -یضبط شده پژوهش یاو 
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با  -شغل  یاحرفه 

هدف ارائه کل اثر و 

از آن  یبخش یا

به  یگريتوسط د

   عنوان اثر خود

توسط  یکیالکترون یرغ یاو  یکیاعم از الکترون

به قصد انتفاع  یحقوق یا یقیهر شخص حق

با هدف ارائه کل  - لشغ یاو به عنوان حرفه 

به عنوان  یگرياز آن توسط د یبخش یااثر و 

مرتکبان  یااثر خود، جرم بوده و مرتکب 

به خزانه دولت  یافتیوجوه در یزعالوه بر وار

  باشند: یم یرمشمول مجازات به شرح ز

 یقیارتکاب جرم توسط شخص حق -1

و  3درجه  ينقد يمشمول مجازات جزا

  .است 6درجه  یاز حقوق اجتماع یتمحروم

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص  -2

و  یرانعالوه بر مجازات مرتکب و مد یحقوق

مجازات شخص  -گردانندگان مربوطه 

) 21)،( 20حسب مورد مطابق مواد ( یحقوق

مصوب  ی) قانون مجازات اسالم22و (

  .گرددیم یینتع 1392/2/1
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 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   63

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

از  ارتکاب جرم  2تبصره 

 یگاهپا یقطر

در  یاو  یکیالکترون

   قالب بنگاه

که ارتکاب جرم موضوع  یدر صورت -2تبصره 

ر د یاو  یکیالکترون یگاهپا یققانون از طر ینا

هر  یاشرکت  -قالب بنگاه (شامل موسسه 

نشده انجام  ای) اعم از ثبت شده یگرعنوان د

ر به ه یغانجام آن اقدام به تبل يبرا یاشود و 

 یانگینمرتکبان به م یانحو گردد، مرتکب 

مقرر فوق محکوم  مجازاتحداقل و حداکثر 

  شوندیم

 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   64

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

متوقف یا پلمپ   3تبصره 

محل بنگاه و  کردن

  یکی الکترون یگاهپا یا

 یکیالکترون یگاهپا یامحل بنگاه و  -3تبصره 

از  یکی) به درخواست 2مندرج در تبصره (

 یاو  يو فناور یقاتعلوم، تحق يهاوزارتخانه

 یرسا یا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یمراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائ

متوقف  یاحسب مورد مهر و موم (پلمپ) 

  .شودیم
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 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   65

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

بازرسان   4تبصره 

و  علوم يهاوزارتخانه

به عنوان  بهداشت

  ضابطین خاص 

علوم،  يهابازرسان وزارتخانه -4تبصره 

و بهداشت، درمان و  يو فناور یقاتتحق

قانون و مطابق  ینا يدر اجرا یآموزش پزشک

مصوب  یفريک یدادرس یینقانون آ

 يهامهارت یريپس از فراگ 4/12/1392

به عنوان ضابط  توانندیالزم عنداالقتضاء م

  خاص محسوب شوند.

 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   66

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

عدم شمول برخی   5تبصره 

  این قانونموارد به 

 یهته یانکه در جر یارائه خدمات -5تبصره 

انجام آنها  يو هنر علمی – یآثار پژوهش

 یلتوسط اشخاص ثالث متعارف است از قب

کمک به  یپ،تا یشگاهی،خدمات آزما

 یراستاريو و یرها، ترجمه، تکثداده يگردآور

  یست.قانون ن یناثر، مشمول حکم مقرر در ا

 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   67

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

اجراي ضمانت  6تبصره 

استفاده از آثار 

 ینمتقلبانه موضوع ا

در صورت استفاده از آثار متقلبانه  -6تبصره 

 أتیه يقانون توسط اعضا ینموضوع ا

و طالب،  يکارکنان ادار یان،دانشجو ی،علم
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 يقانون توسط اعضا

 ی،علم یأته

کارکنان  یان،دانشجو

  و طالب يادار

 يمعنو یاو  يماد یازضمن سلب هرگونه امت

بودن هرگونه  االثریمترتب بر آن و ملغ

 یارتبه و  ی،مرتبه علم یه،پا یلی،مدرك تحص

نامبردگان  تبه تخلفا ی،مشابه علم ینعناو

 یانتظام هايیأتحسب مورد توسط ه

به  یدگیرس هايیأته ی،علم یأته ياعضا

 یانضباط هايیتهکم ي،تخلفات ادار

 یژهدادسرا و دادگاه و یاو  یاندانشجو

 یرز يهاشده و به مجازات یدگیرس یتروحان

  شوند:یمحکوم م

 يهااز مجازات یکیبه  یعلم یأته -الف 

) قانون مقررات 8) ماده (11) تا (7( یفرد

دانشگاهها و موسسات  یعلم یأته یانتظام

کشور مصوب  یقاتیتحقو  یآموزش عال

 يو اصالحات و الحاقات بعد 22/12/1364

  .آن
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 یفرد يهااز مجازات یکیدانشجو به  - ب

 نامهیین) آ7) ماده (5 -) تا (ب 1 -(ب 

 یرانا یاسالم يجمهور یاندانشجو یانضباط

 14/06/1374مورخ  358مصوب جلسه 

و اصالحات و  یانقالب فرهنگ یعال يشورا

  .آن يالحاقات بعد

 ياز مجازاتها یکیبه  يکارکنان ادار - پ

 یدگی) قانون رس9(د) تا (ك) ماده ( یفرد

و 7/9/1372مصوب  يبه تخلفات ادار

  .آن ياصالحات و الحاقات بعد

و مقررات دادسرا  ینطالب؛ بر اساس قوان -ت

  یتروحان یژهو دادگاه و

 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   68

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

تکلیف وزارتین علوم   7تبصره 

و بهداشت در انجام 

 اقداماتی در راستاي

و  یقاتعلوم، تحق يهاوزارتخانه -7تبصره 

 یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يفناور

 یناز جرائم موضوع ا یشگیريمکلفند جهت پ

  :را انجام دهند یرزقانون اقدامات 
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از جرائم  یشگیريپ

    قانون ینموضوع ا

 یتفرهنگ احترام به حقوق مالک یجترو -1

و  ربطيگنجاندن دروس ذ یقاز طر يفکر

 يو برگزار یدرس يهااصالح سرفصل برنامه

  یآموزش يکارگاهها

و  یالزام دانشگاهها و موسسات آموزش -2

 یتبر رعا یقبه اعمال نظارت دق یپژوهش

و  یدر آثار علم يفکر یتحقوق مالک

  ییدانشجو يهاو رساله هانامهیانپا

 یااخراج دانشجو  یاعمال مجازات انتظام -3

 یلیمدرك تحص یاو رساله  نامهیانابطال پا

قانون با  یندر صورت احراز جرم موضوع ا

  تخلف یزانتوجه به م

 یهپا یاتنزل رتبه  یاعمال مجازات انتظام -4

اخراج، لغو قرارداد در  ی،علم یأتعضو ه

قانون با توجه  یناز جرم موضوع اصورت احر

  تخلف یزانبه م
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 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   69

مجلس  31/05/1396ی مصوب آثار علم

  شوراي اسالمی

 يدستگاههاتکلیف   8تبصره 

 یو عموم یدولت

در صورت  یردولتیغ

احراز جرم موضوع 

قانون توسط  ینا

   کارکنان خود

 یو عموم یدولت يدستگاهها یرسا -8تبصره 

مکلفند در صورت احراز جرم  یردولتیغ

قانون توسط کارکنان خود به  ینموضوع ا

مجازات  ی،شغل یايمنظور استفاده از مزا

قانون  9مقرر در بند (د) ماده  یانتظام

را نسبت به  يبه تخلفات ادار یدگیرس

  .یندمرتکب اعمال نما

 یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ   70

مجلس  31/05/1396ی مصوب ار علمآث

  شوراي اسالمی

تکلیف کلیه   9تبصره 

ها و دانشگاه

 مؤسسات نسبت به

 یشنهادهاپ ثبت

ها)، (پروپوزال

و  هانامهیانپا

 يهارساله

 یاندانشجو

 یلیتکم یالتتحص

 ینو همچن یهعلم يحوزه ها -9تبصره 

آموزش  يهاها، موسسهها، پژوهشگاهدانشگاه

 یردولتیو غ یدولت يفناور یپژوهش ی،عال

و  یقاتعلوم، تحق يهانظر وزارتخانه یرز

 یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يفناور

دانشگاه  ي،کاربرد یاز جمله دانشگاه علم

 هايموسسه ی،د دانشگاهجها ی،آزاد اسالم

 یرانتفاعی،غ یردولتیغ یآموزش عال

آموزش  يوابسته به دستگاهها يهاموسسه
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خود را که فاقد 

 هستند يبندطبقه

 يهاسامانهدر 

پژوهشگاه  یاطالعات

 يعلوم و فناور

 یراناطالعات ا

  )یرانداك(ا

 يموسسه ها ی،انتفاع یرغ یردولتیغ یعال

و دانشگاه  ییاجرا يوابسته به دستگاهها

پس،  ینموظف هستند از ا یانفرهنگ

و  هانامهیانها)، پا(پروپوزال یشنهادهاپ

 یلیتکم یالتتحص یاندانشجو يهارساله

هستند در  يبندرا که فاقد طبقه دخو

پژوهشگاه علوم و  یاطالعات يهاسامانه

) ثبت و یرانداك(ا یراناطالعات ا يفناور

را  یجهتمام متن و نت یلکرده و فا ییدتا

ثبت و  یکنند. ارائه گواه ییهمانندجو

 یجهتمام متن و نت یلفا يبارگذار

گونه هر يمدارك برا ینا ییهمانندجو

استادان راهنما، مشاور و  هب یپرداخت مال

آنها  يو ارتقا یعدر ترف یازامت یصداور و تخص

  است. یالزام یاندانشجو ینو همچن
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ها و قانون لزوم استفاده دانشگاه   71

 یقاتیو تحق یمؤسسات آموزش عال

مقرر در قانون  یالتشاهد از تسه

 یازمورد ن یعلم یأته یننحوه تأم

 یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال

مجلس  1365,3,1کشور مصوب 

  شوراي اسالمی

لزوم استفاده   ماده واحده

دانشگاهها و 

مؤسسات آموزش 

 یقاتیو تحق یعال

 یالتشاهد از تسه

مقرر در قانون نحوه 

 یعلم یأته ینتأم

دانشگاهها  یازمورد ن

و مؤسسات آموزش 

  کشور یعال

قانون به به موجب این  -ماده واحده 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و 

شاهد وابسته به بنیاد شهید  تحقیقاتی

شود به منظور میانقالب اسالمی اجازه داده

هیأت علمی مورد نیاز خود  کمک به تأمین

از تسهیالت ایجاد شده براي دانشگاهها و 

 دولتی در قانون مؤسسات آموزش عالی

دانشگاهها تأمین هیأت علمی مورد نیاز نحوه

 و مؤسسات آموزش عالی

مجلس شوراي  65,3,1کشور مصوب 

  .اسالمی استفاده نمایند

خدمت کلیه افرادي که به عنوان  - 1تبصره 

 عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات

آموزش عالی و تحقیقاتی شاهد به کار 

منزله خدمت افرادي که شوند بهمشغول می

انشگاهها و عنوان عضو هیأت علمی در د به
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مؤسسات آموزش عالی دولتی به کار مشغول 

تسهیالت خواهد بود و کلیه مزایا و شوندمی

و تعهدات موضوع قانون نحوه تأمین هیأت 

نیاز دانشگاهها و مؤسسات عالی  علمی مورد

مجلس شوراي  1365,3,1کشور مصوب 

  .نیز مجري خواهد بود در مورد آنهااسالمی

از تاریخ تصویب این قانون  - 2تبصره 

 .االجرا استالزم

قانون استفاده از خدمت خارج از    72

و  یعلم یأتاعضاء ه يوقت ادار

دانشگاهها و  یعلم یأته یراعضاء غ

مصوب  کشور یمؤسسات آموزش عال

  مجلس شوراي اسالمی 7/5/1365

وزارت اجازه به   ماده واحده

فرهنگ و آموزش 

براي استفاده  عالی

خدمت خارج از از 

اداري اعضاء  وقت

هیأت علمی و 

مقدار ضرورت از به

اعضاء غیر  خدمات

به وزارت فرهنگ و آموزش  -ماده واحده 

شود بنا به تشخیص خود عالی اجازه داده می

خدمت خارج از وقت اداري اعضاء هیأت  از

اعضاء  مقدار ضرورت از خدماتعلمی و به

علمی دانشگاهها و مؤسسات  غیر هیأت

آموزش عالی و تحقیقاتی با موافقت آنان در 

 هاي مختلفرشته

الزحمه حداکثر برابر ازاء آن حقاستفاده و در
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علمی  هیأت

دانشگاهها و 

مؤسسات آموزش 

عالی و تحقیقاتی با 

موافقت آنان در 

  هاي مختلفرشته

 حقوق و مزایاي مستمر به آنان پرداخت

  .نماید

هاي مشمول این ماده رشته - 1تبصره 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی  واحده توسط

  .خواهد شد تعیین

تدریس، تحقیق، ساعات موظف ( - 2تبصره 

 راهنمایی دانشجو و امور محوله از سوي

دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی) براي کلیه 

ساعت و  30علمی تمام وقت اعضاء هیأت

ساعت  45اشخاص مشمول ماده فوق  براي

ي در هفته است و میزان تدریس واحدها

واحد در 10تا  8اعضاء از  موظف براي کلیه

برابر  2هفته و براي افراد مشمول ماده فوق 

 .باشدمی

هاي کارشناسی ارشد و در دوره - 3تبصره 

یا دکتراي تخصصی، عضو هیأت علمی 
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تواند به جاي حداکثر ماده فوق می مشمول

واحدهاي موظف، سرپرستی یک چهارم

 .عهده بگیردتحقیقاتی را به  هايرساله

وزارت فرهنگ و آموزش عالی در  - 4تبصره 

هاي جهت افزایش تعداد دانشجو در رشته

نیاز کشور موظف است هر دانشکده،  مورد

مؤسسه آموزش عالی را که امکان دانشگاه یا

  .باشد دووقته نماید داشته

بازنشستگان دانشگاهی با حضور  - 5تبصره 

حد وا 10الی  8ساعت در هفته که  30

در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی  تدریس

توانند عالوه بر دریافت میدر آن باشد

اي معادل الزحمهبازنشستگی حق مستمري

حقوق و مزایاي پایه علمی قبل از 

  .دریافت نمایند بازنشستگی خود

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  

114 

 

آن دسته از اعضاء هیأت علمی  - 6تبصره 

 که به تقاضاي خود تغییر وضعیت

توانند از ماده فوق بر ند میاداده استخدامی

 از تغییر وضعیتمبناي حقوق و مزایاي قبل

  .استفاده نمایند

وزارت فرهنگ و آموزش عالی در  - 7تبصره 

تواند به تشخیص خود اجراي این قانون می

خدمات دووقته تعداد مورد نیاز از اعضاء  از

علمی دانشکده، دانشگاه یا غیر هیأت

اده نماید و در ازاء آموزش عالی استف مؤسسه

آن حداکثر برابر حقوق و مزایاي عضو غیر 

اجرایی این نامهعلمی بر اساس آیین هیأت

  .قانون پرداخت نماید

آن دسته از گروههاي آموزشی  - 8تبصره 

 علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، فنی و(

مهندسی، کشاورزي، هنر و دامپزشکی) 
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شوند که میماده واحده مشمول موضوع این

یا مؤسسه آموزش عالی مربوط  دانشگاه

بتواند ظرفیت پذیرش دانشجو در هر مقطع 

حداقل  توجه به امکانات موجود تحصیلی را با

برابر ظرفیت پذیرش دانشجو سال  1,5به 

گروه برساند، در مورد  آن 63-64تحصیلی 

که براي اولین بار  مراکز آموزش عالی

تحقیقاتی و  مؤسساتپذیرند،می دانشجو

مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر، اتخاذ 

فرهنگ و آموزش عالی  تصمیم با وزارت

  .خواهد بود

الزحمه الزاماً در پرداخت حق - 9تبصره 

 مقابل تدریس واحدهاي اضافی عالوه بر

خواهد  2واحدهاي تمام وقت مطابق تبصره 

 تواندفرهنگ و آموزش عالی میبود و وزارت

ی از تدریس واحدهاي اضافی تمام یا قسمت
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عضو هیأت علمی را در دانشگاه و مؤسسات 

پرداخت وجه عالی مشابه بدون آموزش

  .اضافی دیگر استفاده نماید

دانشگاهها و مؤسسات آموزش  - 10تبصره 

 عالی با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالی

توانند قراردادهاي جداگانه به منظور می

 اي نظیر اجرايخدمات حرفهاستفاده از

ها تهیه و اي در کلیه زمینههاي مشاورهپروژه

 طرحهاي مختلف و ارائه خدمات آموزشی و

خصوصی پژوهشی به بخشهاي دولتی و

مؤسسات آموزش عالی نیازمند با اعضاء 

  .منعقد نمایند هیأت علمی

کنندگان از این قانون استفاده - 11تبصره 

 اند) حق کاربستهساعت قرار داد  45که (

انتفاعی در سایر دستگاههاي دولتی و غیر 

تعطیل  در روزها و اوقاتدولتی را ندارند. مگر
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رسمی و یا وقت اداري خارج از نیاز دانشگاه 

  .و مؤسسه آموزش عالی مربوطه

 %10از پرداختهاي مذکور فقط  - 12تبصره 

  .مالیات کسر خواهد شد

زش عالی وزارت فرهنگ و آمو - 13تبصره 

 ساله بودجه مورد نیاز برايموظف است همه

اجراي این ماده واحده و نیز حداکثر برابر 

 خرید تجهیزات و ملزومات وآن جهت 25%

هاي مربوطه را برآورد و در ردیف سایر هزینه

 خاصی در الیحه جهت خرید تجهیزات و

مربوطه را برآورد  هايهزینه ملزومات و سایر

 در الیحه بودجه منظورو در ردیف خاصی 

   .نماید

وزارت فرهنگ و آموزش عالی  - 14تبصره 

موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ 

نامه اجرایی آن را این قانون آیین تصویب
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تصویب به هیأت وزیران تقدیم تهیه و براي

 .نماید

حقوق  یبضر یشافزا يقانون تسر   73

کارکنان مشمول قانون نظام 

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به 

دانشگاه  یعلم یأته يقضات و اعضا

ی مصوب ها و مؤسسات آموزش عال

  مجلس شوراي اسالمی 10/8/1374

مجوز و چگونگی   ماده واحده

 یبضر یشافزا

قضات و  حقوق

 یعلم یأته ياعضا

دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش 

ی بر اساس عال

 یبضر یشافزا

حقوق کارکنان 

مشمول قانون نظام 

هماهنگ پرداخت 

 کارکنان دولت

شود هر به دولت اجازه داده می -ماده واحده 

 گونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده

اي از مقررات مربوط به یک قانون اصالح پاره

اعضاي رسمی هیأت پایه حقوق

آموزشی و پژوهشی) شاغل و (علمی،

ها و مؤسسات آموزش هبازنشسته دانشگا

مجلس  1368.12.16عالی مصوب

پیشنهاد  اسالمی و حقوق قضات را بهشوراي

فرهنگ و آموزش  هیأتی مرکب از وزراي

عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

اداري و  اموردادگستري و دبیر کل سازمان

استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 

 شی ازاعمال نماید. بار مالی نا 1374,1,1

تفاوت زمان اجراي قانون و تاریخ مذکور از 
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 ها و قوه قضاییهجویی دانشگاهصرفهمحل

  .تأمین خواهد شد

ماده  3مزایایی که به موجب تبصره  -تبصره 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 1

مجلس شوراي  1370,6,13دولت مصوب 

 1ماده  2مقامات موضوع تبصره اسالمی به

گیرد به نحوي در مورد تعلق می همان قانون

اعضاء هیأت علمی واجدالشرایط محاسبه و 

حقوق و مزایاي گیرد که از مورد عمل قرار

برخوردار و  باالترین مرتبه هیأت علمی

و مزایاي خود را با حفظ  التفاوت حقوقمابه

 .هاي دانشگاهی خود دریافت نمایندعنوان

سال  بار مالی ناشی از اجراي این تبصره در

قانون بودجه  17از محل تبصره  1374

و در سنوات بعد با درج در بودجه  1374سال

) افزایش %10درصد (ساالنه حداکثر از ده
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قانون وصول برخی از  25ماده  وصولی

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد 

 .شد معین، تأمین خواهد

از مقررات  ياقانون اصالح پاره   74

 یحقوق اعضاء رسم یهمربوط به پا

) یو پژوهش یآموزش( یعلم یأته

دانشگاهها و شاغل و بازنشسته

ی مصوب مؤسسات آموزش عال

  مجلس شوراي اسالمی 16/12/1368

اصالح جدول حقوق   1ماده 

مرتبه و پایه هیأت 

موضوع ماده  علمی

نامه آیین 15

استخدامی هیأت 

  تهرانعلمی دانشگاه

شمسی  1369از اول فروردین ماه سال 

جدول حقوق مرتبه و پایه هیأت علمی 

نامه استخدامی هیأت آیین 15موضوع ماده 

تهران به شرح زیر اصالح علمی دانشگاه

 :گرددمی

عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق  + x 5 پایه(

عدد مبنا براي مربی آموزشیار،  - 1تبصره 

مربی، استادیار، دانشیار و استاد به ترتیب 

تعیین  170 ، و145، 125، 100 ،90برابر 

  .شودمی

به اعضاي رسمی هیأت علمی  - 2تبصره 

آموزشی و پژوهشی) در قبال هر یک سال (

خدمت قابل قبول در امور آموزشی و 
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مدیریت یک پایه ترفیع پژوهشی و یا مشاغل

  .گردداعطاء می

 از مقررات مربوط به ياقانون اصالح پاره   75

 یعلم یأته یحقوق اعضاء رسم یهپا

) شاغل و یو پژوهش یآموزش(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش بازنشسته

مجلس  16/12/1368ی مصوب عال

  شوراي اسالمی

افزایش ضریب   2ماده 

حقوق موضوع ماده 

 یک این قانون

 1369از اول فروردین ماه سال  - 2ماده 

ضریب حقوق موضوع ماده یک این قانون از 

دویست ریال  چهارصد ریال به یک هزار و

  .شودمیافزایش داده

 از مقررات مربوط به ياقانون اصالح پاره   76

 یعلم یأته یحقوق اعضاء رسم یهپا

) شاغل و یو پژوهش یآموزش(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش بازنشسته

مجلس  16/12/1368ی مصوب عال

  شوراي اسالمی

وظیفه دولتی در   3ماده 

قبال تعیین فوق 

 العاده شغل اعضاي

هیأت علمی مشمول 

ظرف این قانون (

مدت شش ماه از 

تاریخ تصویب این 

)قانون  

دولت مکلف است حداکثر ظرف  - 3ماده 

مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با 

پیشنهاد وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و 

العاده و آموزش پزشکی فوقبهداشت، درمان

شغل اعضاي هیأت علمی مشمول این قانون 

بر اساس مراتب دانشگاهی و ارزش شغل  را

  .تعیین نمایدو سختی و نحوه انجام کار آنان
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 از مقررات مربوط به ياقانون اصالح پاره   77

 یعلم یأته یحقوق اعضاء رسم یهپا

) شاغل و یو پژوهش یآموزش(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش بازنشسته

مجلس  16/12/1368ی مصوب عال

  شوراي اسالمی

حقوق حاسبه م  4ماده 

بازنشستگی 

مشمولین این قانون 

که از تاریخ اجراي 

این قانون به بعد 

شوندبازنشسته می  

حقوق بازنشستگی مشمولین این  - 4ماده 

قانون که از تاریخ اجراي این قانون به بعد 

شوند مطابق آخرین مرتبه و بازنشسته می

بازنشستگی خواهد بود و در هیچ  پایه هنگام

 باالترین حقوق بازنشستگیمورد از 

مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوري 

  کمتر نخواهد بود

حقوق بازنشستگی اعضاي هیأت  -تبصره 

علمی که قبل از تاریخ اجراي این قانون 

اند و نیز حقوق وظیفه بازنشسته شده

وراث آنان از تاریخ ازکارافتادگی و وظیفه

اجراي این قانون به میزان بیست درصد 

  .یابد) افزایش می20%(
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 از مقررات مربوط به ياقانون اصالح پاره   78

 یعلم یأته یحقوق اعضاء رسم یهپا

) شاغل و یو پژوهش یآموزش(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش بازنشسته

مجلس  16/12/1368ی مصوب عال

  شوراي اسالمی

حقوق  مالیات  5ماده 

اعضاي هیأت علمی 

  موضوع این قانون

درآمد مشمول مالیات حقوق  از - 5ماده 

اعضاي هیأت علمی موضوع این قانون با 

هاي مقرر در قانون مالیاتهاي رعایت معافیت

) به عنوان %10درصد (مستقیم حداکثر ده

  .مالیات کسر خواهد شد

 از مقررات مربوط به ياقانون اصالح پاره   79

 یعلم یأته یحقوق اعضاء رسم یهپا

 ) شاغل ویو پژوهش یآموزش(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش بازنشسته

مجلس  16/12/1368ی مصوب عال

  شوراي اسالمی

قانون استفاده از  لغو  6ماده 

خدمت خارج از 

وقت اداري اعضاي 

هیأت علمی و 

اعضاي غیر هیأت 

علمی دانشگاهها 

مؤسسات آموزش و

عالی کشور مصوب 

مجلس  1365,5,7

شوراي اسالمی از 

از تاریخ اجراي این قانون، قانون  - 6ماده 

استفاده از خدمت خارج از وقت اداري 

اعضاي هیأت علمی و اعضاي غیر هیأت 

مؤسسات آموزش عالی علمی دانشگاهها و

مجلس شوراي  1365,5,7کشور مصوب 

بینی گردد اعتبارات پیشاسالمی لغو می

شده براي اجراي قانون مزبور جهت 

 .منظور خواهد شد این قانوناجراي

وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و  -تبصره 

توانند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
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تاریخ اجراي این 

  قانون

از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي غیر 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش هیأت علمی

عالی و تحقیقاتی استفاده و در ازاء آن 

هاي حداکثر برابر حقوق و مزایاي الزحمهحق

  .پرداخت نمایندمستمر به آنان 

 از مقررات مربوط به ياقانون اصالح پاره   80

 یعلم یأته یحقوق اعضاء رسم یهپا

) شاغل و یو پژوهش یآموزش(

دانشگاهها و مؤسسات آموزش بازنشسته

مجلس  16/12/1368ی مصوب عال

  شوراي اسالمی

مرجع وضع آیین   8و  7ماده 

الزم  نامه هاي

و  1ماده  2تبصره 

این  6تبصره ماده 

  قانون

 و لغو قوانین مغایر 

 1ماده  2هاي الزم تبصره نامهآیین - 7ماده 

این قانون توسط وزارتین  6و تبصره ماده 

فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و 

  .تهیه خواهد شدآموزش پزشکی

 غوکلیه قوانین مغایر با این قانون ل - 8ماده 

 .شودمی
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ماده به قانون  یکقانون الحاق    81

از مقررات مربوط به  ياصالح پاره ا

 یأته یرسم يحقوق اعضا یهپا

) شاغل یو پژوهش ی( آموزش یعلم

و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات 

 22/2/1372ی مصوب آموزش عال

  مجلس شوراي اسالمی

 نامهآیین شمول  ماده واحده

استخدامی هیأت 

تهران  علمی دانشگاه 

در مورد اعضاي 

هیأت علمی 

 آموزشی و پژوهشی(

مؤسسات آموزش بر 

عالی و تحقیقاتی 

وابسته به 

ها و وزارتخانه

اي  دولتی سازمانهاي

در مورد آن را که 

اعضاي خود تطبیق 

  نمایند.

به  9متن زیر به عنوان ماده  -ماده واحده 

 اي از مقررات مربوط بهقانون اصالح پاره

عضاء رسمی هیأت علمی پایه حقوق ا

شاغل و بازنشسته آموزشی و پژوهشی)(

مؤسسات آموزش عالی مصوب  ها ودانشگاه

  :گرددالحاق می 1368,12,16

کلیه مؤسسات آموزش عالی و  - 9ماده 

ها و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه

دولتی که بر اساس ضوابط قانونی  سازمانهاي

که صورتی شوند درتأسیس شده یا می

استخدامی هیأت علمی دانشگاه  نامهآیین

تهران را در مورد اعضاي هیأت علمی 

خود اجرا و وضعیت  (آموزشی و پژوهشی(

نامه علمی آنان را با مقررات آییناستخدامی و

 نامهمزبور و آیین

ها تطبیق ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه
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 نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند

  .بود

 9هاي مشمول ماده وزارتخانه -صره تب

ها و مؤسسات مشمول موظفند از وزارتخانه

 .نظرخواهی نمایند 7و  3مواد

قانون جامع خدمت رسانی به    82

مجلس 02/10/1391ایثارگران مصوب 

  شوراي اسالمی 

هاي الزام دستگاه  21ماده 

مشمول این قانون 

 حداقلبه تأمین 

 درصد پنج و بیست

 نیازهاي از) 25%(

 تأمین و استخدامی

 نیاز مورد نیروهاي

 رسمی، از اعم خود

 قراردادي، پیمانی،

 وفق که شرکتی

و مجوزهاي  ضوابط

) 2( ماده ضوعمو هايدستگاه کلیه ـ21ماده

 درصد پنج و بیست حداقل مکلفند قانون این

 تأمین و استخدامی نیازهاي از) 25%(

 رسمی، از اعم را خود نیاز مورد نیروهاي

و  ضوابط وفق که شرکتی قراردادي، پیمانی،

مجوزهاي مربوط و جایگزینی نیروهاي 

هاي نماید به خانوادهخروجی خود اخذ می

شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان 

) %25شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (

سال و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یک

سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر و باالي یک
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مربوط و جایگزینی 

نیروهاي خروجی 

نماید خود اخذ می

هاي به خانواده

شاهد، جانبازان و 

آزادگان، همسر و 

فرزندان شهدا و 

  ...جانبازان

) %5پنج درصد ( شاهد اختصاص دهند و

سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با 

سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در 

ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جبهه

) و %25جانبازان زیر بیست و پنج درصد (

سال اسارت اختصاص آزادگان کمتر از یک

 (اصالحی) دهند.

 این مشموالن استخدامی وضعیت ـ1تبصره

قطعی  ماه رسمی سه از پس حداکثر ماده

  (اصالحی) گردد.می

 شهدا فرزندان و همسران والدین،  ـ2تبصره

 حداقل با رزمندگان و  آزادگان و جانبازان و

 در شاغل جبهه، در حضور سابقه ماهشش

 قانون) 2( ماده مشمول هايدستگاه کلیه

 مؤسسات و ایثارگران به رسانیخدمات جامع

 در دولتی، و عمومی هايشرکت و آنها تابعه

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  

128 

 

زل از پست سازمانی باالتر، مشروط تن صورت

به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع 

قضائی یا اداري به تنزل پست، از کلیه حقوق 

و مزایاي همان پست سازمانی یا همتراز 

شغل و پست قبلی برخوردار 

  (اصالحی) شوند.می

) %80( درصد هشتاد حداقل کسب ـ3تبصره

 پذیرفته نفر آخرین علمی آزمون حدنصاب

موالن متقاضی استخدام در مش براي شده

ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و 

  فناوري الزامی است.

  

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    83

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

سال سنوات  5تعلق   24ماده 

ارفاقی براي همسر 

شاغل ایثارگران 

جهت بهره مندي از 

همسران شاهد، همسران جانبازان  ـ24ادهم

) و باالتر، شیمیایی و %50پنجاه درصد (

اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات) و 

همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و 
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امتیاز بازنشستگی 

  موعد...پیش از 

باالتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج 

توانند با اند، در صورت شاغل بودن مینموده

فاقی از امتیاز بازنشستگی پنج سال سنوات ار

پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایاي 

 مند گردند.کامل بهره

همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه  ـ1تبصره

) و آزادگان با سنوات اسارت %50درصد (

اي که به نامهکمتر از پنج سال براساس آیین

پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران 

ل سنوات ارفاقی رسد از یک تا پنج سامی

  گردند.مند میبازنشستگی بهره

 همانند شاغل، شاهد همسران کلیه ـ2تبصره

 کاري ساعت کاهش از جانبازان همسران

  .گردندمی برخوردار
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 قوانین در مقرر سنی شرط رعایت ـ3تبصره

رات بازنشستگی زودتر از موعد مقر و

  باشد.جانبازان الزامی نمی

به ایثارگران قانون جامع خدمت رسانی    84

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

 مدت امکان محاسبه  27ماده 

 داوطلبانه خدمت

 رزمندگان، جانبازان،

 در شهدا و آزادگان

 از قبل جبهه

 اشتغال و استخدام

 تمایل) صورت (در

جزء سنوات قابل 

قبول از لحاظ بیمه 

   و بازنشستگی

 جانبازان، داوطلبانه خدمت مدت  ـ27ماده

 از قبل جبهه در شهدا و آزادگان رزمندگان،

جزء  تمایل صورت در اشتغال و استخدام

سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و 

بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و 

آور (یک به یک و نیم) محسوب زیان

 گردد.می

التفاوت کسور بیمه و دولت مکلف است مابه

بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و 

ا را براي مدت مذکور به مأخذ آخرین کارفرم

وضعیت استخدامی (حقوق و مزایاي مشمول 

کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا 

  به صندوقهاي مربوط واریز نماید.
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قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    85

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

تکلیف دستگاه هاي   28ماده 

 اعطايمشمول به 

   دیپلم امتیازات

 این مشمول هايدستگاه کلیه ـ28ماده

 امتیازات اعطاي به نسبت مکلفند قانون

 و دیپلم زیر مفقودان و شهدا به دیپلم

 به باالتر تحصیلی مقطع یک مزایاي احتساب

یپلم و د مدرك داراي مفقودان و شهدا کلیه

باالتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و 

 آنان را مطابقت دهند.حقوق و مزایاي 

  

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    86

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

کسورات بازنشستگی   37ماده 

 رزمندگان ایثارگران

 و بیست حداقل با

 در حضور ماه چهار

 حالت و شاغل جبهه

 در اشتغال

 اسرا، سهم بازنشستگی کسورات ـ37ماده

 و شهداء فرزندان جانبازان، و آزادگان

 حضور ماه چهار و بیست حداقل با رزمندگان

 در اشتغال حالت و شاغل جبهه در

 به قانون این) 2( ماده موضوع هايدستگاه

مورد تأمین و  حسب زیر هايتبصره شرح

 (اصالحی) گردد.پرداخت می
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 موضوع هايدستگاه

  قانون این) 2( ماده

 موظفند اجرائی هايدستگاه لیهک ـ1تبصره

 تخصیص قالب در و مصوب اعتبارات محل از

 پرداخت و تأمین به نسبت ابالغی اعتبار

 و آزادگان اسرا، سهم بازنشستگی کسورات

  .نمایند اقدام مربوط دستگاه در جانبازان

 و هابانک دولتی، هايشرکت ـ2تبصره

عی وابسته به دولت، نهادهاي انتفا مؤسسات

عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی دولت 

هایی که شمول کنند و شرکتاستفاده می

قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند 

از محل هزینه عملیات جاري خود نسبت به 

پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، 

آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در 

  مؤسسات مربوط اقدام نمایند.

 منظور به است مکلف دولت ـ3صرهتب

 اسرا، سهم بازنشستگی کسورات پرداخت
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 بخش در شاغل جانبازان و آزادگان

 تأمین و کار قانون مشمول غیردولتی

 لوایح در ساله هر را الزم اعتبار اجتماعی

 و نموده بینیپیش کشور کل سنواتی بودجه

  جتماعی قرار دهد.ا تأمین سازمان اختیار در

جامع خدمت رسانی به ایثارگران قانون    87

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

 مزایاي و حقوق  38ماده 

 و وظیفه پرسنل

 داوطلب نیروهاي

 در غیرشاغل

 موضوع هايدستگاه

 قانون این) 2( ماده

 بسیج صورت به که

 سوي از مردمی

به  صالحذي مراجع

جبهه اعزام و به 

دلیل حضور در 

 و وظیفه پرسنل مزایاي و حقوق ـ38ماده

 هايدستگاه در غیرشاغل داوطلب نیروهاي

 صورت به که قانون این) 2( ماده موضوع

 نظیر صالحذي مراجع سوي از مردمی بسیج

 انقالب پاسداران سپاه بسیج، مقاومت نیروي

یته امداد امام خمینی کم ارتش، اسالمی،

(ره)، جهادسازندگی، سازمان تبلیغات 

هاي علمیه و جمعیت هالل اسالمی، حوزه

احمر جمهوري اسالمی ایران به جبهه اعزام 

و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور 

شهید، مفقوداالثر، جانباز از کارافتاده کلی و 
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ترور جبهه و یا بر اثر 

شهید، مفقوداالثر، 

جانباز از کارافتاده 

کلی و آزاده از 

کارافتاده کلی 

  .اندگردیده

اند. طبق ارافتاده کلی گردیدهآزاده از ک

مقررات، همطراز کادر نیروهاي مسلح تعیین 

 و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

 غیرحالت جانبازان وظیفه حقوق تبصره ـ

 مسلح نیروهاي قوانین مشمول اشتغال

 مسلح نیروهاي در مربوط مقررات براساس

 پرداخت مربوط نیروي توسط و محاسبه

  .گرددمی

جامع خدمت رسانی به ایثارگران قانون    88

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

 و محاسبه حقوق  39ماده 

 حالت مزایاي

 خدمانمست اشتغال

براساس  ایثارگر،

قوانین و مقررات 

استخدامی نیروهاي 

 مسلح

  

 اشتغال حالت مزایاي و حقوق ـ39ماده

خدمان شهید، مفقوداالثر، اسرا، آزادگان مست

ها، اعم از کارفتاده کلی دستگاه و جانبازان از

کشوري و لشکري براساس قوانین و مقررات 

 گردد.استخدامی نیروهاي مسلح محاسبه می

 و آزادگان اسرا، مزایاي و حقوق ـ1تبصره

 دستگاه توسط کلی کارافتاده از جانبازان
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شهدا و  مزایاي و حقوق و مربوط

  گردد.مفقوداالثرها توسط بنیاد پرداخت می

(اصالحی طی ماده واحده مصوب 2تبصره

 اشتغال حالت حقوق ) ـ1392/7/10

 موضوع کلی کارافتاده از آزادگان و جانبازان

 صورت در قانون این) 39( و) 38( مواد

) الف( بند موضوع هايدستگاه در اشتغال

  .گردد نمی قطع قانون این) 2( ماده

) قانون 39) ماده (2قانون اصالح تبصره (

   :خدمات رسانی به ایثارگرانجامع 

 ) قانون39) ماده (2ماده واحده ـ در تبصره (

جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 

حذف و کلمه » گرددمی«کلمه  1391/10/2

  .جایگزین آن می شود» گرددنمی«
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قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    89

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

کارکنان برخورداري   54ماده 

و جانباز و  یدشه

 آزاده ازکارافتاده

 یالتتسه یهکل

 ی،رفاه ی،اجتماع

و خدمات  یآموزش

قابل ارائه به کارکنان 

   دستگاه ها

و جانباز و آزاده  یدـ کارکنان شه 54ماده

کارکنان شاغل  یرهمانند سا یازکارافتاده کل

 ی،اجتماع یالتتسه یهدستگاه ها، از کل

و خدمات قابل ارائه به  یشآموز ی،رفاه

ه دفترچه اتکا، عالو یرکارکنان دستگاه ها، نظ

  برخوردار خواهند شد. یادبن یالتبر تسه

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    90

مجلس شوراي  02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

برخورداري عائله   55ماده 

جانبازان و آزادگان 

فوت از کارافتاده 

از حقوق و شده 

حالت  یايمزا

اشتغال تا سن 

  یبازنشستگ

ـ جانبازان و آزادگان از کارافتاده  55ماده

قانون چنانچه قبل از سن  ینمشمول ا یکل

عائله تحت تکفل  یند،فوت نما یبازنشستگ

حالت اشتغال تا سن  یايآنان از حقوق و مزا

  برخوردار خواهند شد. یبازنشستگ
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قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    91

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

و  60ماده 

  تبصره آن

هاي تکلیف دستگاه

قانون  نموضوع ای

نسبت به اعاده به 

جانبازان و خدمت 

که قبل از  یآزادگان

قانون  ینا یبتصو

در خدمت دستگاه 

 يبوده و قطع همکار

  نموده اند

 ین) ا2موضوع ماده ( يهاـ دستگاه 60ماده

واست جانبازان و قانون مکلفند حسب درخ

قانون در  ینا یبکه قبل از تصو یآزادگان

نموده  يخدمت دستگاه بوده و قطع همکار

بار نسبت به اعاده به  یک ياند صرفاً برا

  .یندخدمت آنان اقدام نما

صادره از  يکه به موجب رأ يـ افراد تبصره

به  یدگیرس يها یأته یا ییمراجع قضا

مربوط  یمراجع قانون یرسا یاو  يتخلفات ادار

از کار بر کنار شده اند  یتمحکوم یلبه دل

   ماده نخواهند بود. ینمشمول ا

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    92

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

تکلیف موسسات   62ماده 

آموزش عالی دولتی 

نسبت به انتقال 

و  یاندانشجو

شدگان،  یرفتهپذ

ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش  62ماده

و مراکز  یدانشگاه آزاد اسالم ی،دولت یعال

 یتموظفند با رعا یانتفاع یرغ یآموزش عال

و نوع مؤسسه، نسبت به  یلیمقطع تحص

شدگان،  یرفتهو پذ یانانتقال دانشجو
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آزادگان، اسرا، 

و  یستجانبازان ب

) و %25پنج درصد (

باالتر و همسر و 

فرزندان آنان و 

شاهد به  یاندانشجو

مؤسسات  یادانشگاه 

محل  یآموزش عال

  سکونت خانواده آنان

و پنج درصد  یستآزادگان، اسرا، جانبازان ب

) و باالتر و همسر و فرزندان آنان و 25%(

مؤسسات  یاشاهد به دانشگاه  یاندانشجو

 یامحل سکونت خانواده آنان و  یآموزش عال

رشته  ییرتغ ینمحل و همچن ینتر یکنزد

 یک يمربوط برا یشیر گروه آزماهمطراز د

  .یندبار اقدام نما

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    93

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

 يهایهسهم ياعطا   70ماده 

ورود به دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش 

 يهابورسی، عال

داخل و  یلیتحص

خارج از کشور، 

 يفرصت ها

و  یقاتعلوم، تحق يـ وزارتخانه ها70ماده

 یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يفناور

و  یردولتیو غ یدولت يدانشگاه ها یهو کل

 ین) ا2مشمول ماده ( ییاجرا يدستگاه ها

ورود  يها یهسهم يقانون موظفند در اعطا

 ی،به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال

 ،از کشور داخل و خارج یلیتحص يبورسها



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

139 

 

و دوره  یمطالعات

 يدکترا يها

  ی تخصص

 يدکترا يو دوره ها یمطالعات يفرصت ها

را  یه) از سهم%20درصد ( یستب یتخصص

به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان 

و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و 

و پنج درصد  یستب يفرزندان جانبازان باال

  ) اختصاص دهند.25%(

) %70تبصره ـ کسب حداقل هفتاد درصد (

 یرفتهپذ یازو امت یعلم یطشرا حد نصاب

 یلیرشته ها و مقاطع تحص يشدگان برا

درخصوص رشته  یزانم ینباشد. ا یم یالزام

) حدنصاب %80هشتاد درصد ( یپزشک يها

   باشد. یم یعلم یطشرا

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    94

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

بند ب ماده 

71  

 يهادانشگاهتکلیف 

و  یردولتیو غ یدولت

و  یمراکز آموزش

وابسته به  یپژوهش

ساله پنجم توسعه، ب ـ پس از برنامه پنج

و مراکز  یردولتیو غ یدولت يهادانشگاه

وابسته به دستگاه ها و  یو پژوهش یآموزش

) %20درصد ( یستسه گانه موظفند ب يقوا
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 يدستگاه ها و قوا

نسبت به  سه گانه

 یستباختصاص 

) از %20درصد (

 یعلم یأته یهسهم

   خود

 یینخود را براساس آ یعلم یأته یهاز سهم

طرح و برنامه  یعال يکه توسط شورا ينامه ا

انقالب  یعال يشورا یبو به تصو یهشاهد ته

اختصاص  یثارگرانبه ا یدخواهد رس یفرهنگ

  دهند.

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    95

شوراي مجلس 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

پنجاه درنظر گرفتن   72ماده 

) %50درصد (

در بهره  یفتخف

  یالتاز تسه يمند

ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و 72ماده

 یهآنان، کل يو خانواده ها یثارگرانا یشاداب

 ین) ا2موضوع ماده ( ییاجرا يدستگاه ها

 ی،فرهنگ یحیامکانات تفر يقانون که دارا

باشند با در نظر داشتن  یم یو ورزش يهنر

و  یثارگراناستفاده ا يبرا ي،اصل عزتمند

در  یف) تخف%50خانواده آنان پنجاه درصد (

  .یرنددر نظر گ یالتتسه یناز ا يبهره مند
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قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران    96

مجلس شوراي 02/10/1391مصوب 

  اسالمی 

ماده تبصره 

74  

ها تکلیف دستگاه

 نسبت به ارائه

گزارش عملکرد 

مربوط به نحوه و 

ارائه خدمات  یزانم

به  یالتو تسه

مشمول  یثارگرانا

  قانون ینا

 ینمشمول ا يهادستگاه یهـ کل1تبصره

قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد 

ارائه خدمات و  یزانمربوط به نحوه و م

قانون را  ینمشمول ا یثارگرانبه ا یالتتسه

  .یندارائه نما یادبه بن
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 پژوهشگاه قوه قضائیه در آیینه مقررات مصوب قوه قضائیه -ج

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

1  

*4  

سند تحول قضایی 

 30/09/1399ابالغی 

  رئیس قوه قضاییه

از راهبرد  1راهکار 

 5مربوط به عامل 

از  1از چالش 

  مأموریت نخست

نظام دادرسی بازطراحی 

مبتنی بر الگوي قضاي 

  اسالمی

 : بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوي قضاي1راهکار 

اسالمی (معاونت راهبردي، دیوان عالی کشور، معاونت 

حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و 

  بلند مدت) –خدمات اداري 

ان زایی میافها و تقویت تعامل و همراهبرد: تجمیع ظرفیت

  نظراناندیشمندان و صاحب

اي ها و فرآیندههایی از نظام: روزآمد نبودن بخش5عامل 

  دادرسی متناسب با قضاي اسالمی

  : غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی1چالش 

: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و 1مأموریت 

  فصل دعاوي و رفع خصومات

                                                        
  شده است. دار مربوط به مواردي است که عنوان پژوهشگاه، صریحاً در قوانین و مقررات ذکر. شماره ستاره 4
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

2  

*  

قضایی ابالغی سند تحول 

رئیس قوه  30/09/1399

  قضاییه

از راهبرد  2راهکار 

 5مربوط به عامل 

از  1از چالش 

  مأموریت نخست

هاي تدوین سیاست

جنایی اسالم و بازنگري 

  در قوانین جزایی

 هاي جنایی اسالم و بازنگري در: تدوین سیاست2راهکار 

یین قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسالمی و قانون آ

ها (معاونت حقوقی دادرسی کیفري مبتنی بر این سیاست

و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردي، 

پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري ـ بلند 

  مدت)

ان افزایی میها و تقویت تعامل و همراهبرد: تجمیع ظرفیت

  نظراناندیشمندان و صاحب

اي ها و فرآیندههایی از نظام: روزآمد نبودن بخش5عامل 

  دادرسی متناسب با قضاي اسالمی

  : غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی1چالش 

: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و 1مأموریت 

  فصل دعاوي و رفع خصومات
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ان افزایی میها و تقویت تعامل و همراهبرد: تجمیع ظرفیت

  اننظراندیشمندان و صاحب

اي ها و فرآیندههایی از نظام: روزآمد نبودن بخش5عامل 

  دادرسی متناسب با قضاي اسالمی

  : غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی1چالش 

: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و 1مأموریت 

  فصل دعاوي و رفع خصومات

3  

*  

سند تحول قضایی ابالغی 

رئیس قوه  30/09/1399

  قضاییه

راهکار مربوط به 

از عامل  3راهبرد 

 1از چالش  3

  2مأموریت 

احیاي حقوق عامه، 

هاي شناسایی موقعیت

  تعارض منافع

راهکار: احیاي حق عامه استفاده از منابع و امتیازهاي 

هاي عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت

مالیاتی، تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، 

سازي، واردات و صادرات، سالمت و تأمین خصوصی

اجتماعی و پیگیري براي اصالح یا حذف قوانین، مقررات و 

هاي انحصاري براي مدیریت تعارض منافع در رویه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی 

  بلند مدت) –کل کشور، وزارت دادگستري، پژوهشگاه 

  یت تعارض منافع.: مدیر3راهبرد 

: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت 3عامل 

  هاي اصلی بروز آنها.تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه

  : فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه.1چالش 

هاي : احیاي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي2مأموریت 

  مشروع.

4  

*  

سند تحول قضایی ابالغی 

 رئیس قوه 30/09/1399

  قضاییه

از راهبرد  1راهکار 

از  3از عامل  2

مأموریت  4چالش 

2  

احیاي حقوق عامه، 

شناسایی موارد نقض 

حقوق بشر، تبعیض و 

هاي فردي در آزادي

  کشورهاي محوري

: شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و 1راهکار 

هاي فردي در کشورهاي محوري نظام سلطه و آزادي

ها و کاوي روزنامههایی نظیر دادهپیروان آنها با سازوکار

» دهی مردمیسامانه گزارش«هاي اجتماعی و توسعه شبکه

چندزبانه به منظور تهیه گزارش ساالنه از وضعیت حقوق 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

الملل، بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بین

  پژوهشگاه، مرکز آمار و فناوري اطالعات ـ میان مدت)

تهاجمی در مواجهه با مدعیان : اتخاذ رویکرد 2راهبرد 

  دروغین حقوق بشر.

: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج 3عامل 

  هراسی توسط کشورهاي نظام سلطه.هراسی و ایراناسالم

 : کثرت مصادیق تضییق حقوق ایران و ایرانیان در4چالش 

  المللی.عرصه بین

هاي ي: احیاي حقوق عامه، گسترش عدل و آزاد2مأموریت 

  مشروع.

5  

*  

سند تحول قضایی ابالغی 

رئیس قوه  30/09/1399

  قضاییه

از راهبرد  3راهکار 

از عامل مربوط  1

از  3به چالش 

  5مأموریت 

ها و شناسایی پدیده

رفتارهاي مجرمانه 

نوظهور و تعیین مجازات 

متناسب جهت 

ها و رفتارهاي مجرمانه نوظهور و : شناسایی پدیده3راهکار 

تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و 

اقتصاد کشور با اصالح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

پیشگیري از وقوع جرائم 

  و دعاوي

کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، 

  میان مدت) –معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه 

وع ها متناسب با نزات: مؤثر و متنوع نمودن مجا1راهبرد 

  جرائم.

  ها.عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات

  : پایین بودن تبعات ارتکاب جرم.3چالش 

  : پیشگیري از وقوع جرایم و دعاوي5مأموریت 

6  

*  

نامه وظایف و آیین

اختیارات دیوان عالی 

  کشور

همکاري پژوهشگاه در   12بند ج ماده 

  ایجاد بانک اطالعات آرا

ت با پژوهشگاه قوه قضاییه در ایجاد بانک اطالعاهمکاري 

ها، شعب و هیأت عمومی جهت شناسایی آراء قطعی دادگاه

  آراء متعارض.

نامه اجرایی یینآ  7

ها و سازمان زندان

اقدامات تأمینی و 

  تربیتی کشور

همکاري پژوهشگاه در   105ماده 

انجام پژوهش و تأیید 

  پژوهشگران

حقـوق جـزا و جـرم شناسـی، پژوهشـگران رشـته هـاي 

روان شناسـی، روان پزشـکی، علـوم  شناسـی،جامعه

تربیتـی و دیگـر رشـته هـاي مرتبـط بـا زنـدان و امـور 

زندانیـان کـه در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـري 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نماینـد و افراد داراي مـدرك تحصیلـی در تحصیل می

ش گفتـه تدریـس همیـن مقاطـع کـه در رشـته هـاي پیـ

یـا تحقیـق علمـی مـی کننـد، تنهـا بـا ارائـه معرفـی 

نامـه از رئیـس دانشـگاه محـل تحصیـل یـا مرجـع علمـی 

اعـم از دانشـگاه، حـوزه علمیـه یـا پژوهشـگاه سـفارش 

دهنــده تحقیــق و همچنیــن اعــام نظــر کتبــی 

نــد از مؤسســه هــاي اســتان مــی توانمدیــرکل زندان

بازدیــد کننــد. در پژوهشهایــی کــه بــا تأییــد 

پژوهشــگاه قــوه قضاییـه ارسـال میشـود، تهیـه فیلـم، 

تصویـر و گـزارش از زندانـی، انجـام مصاحبـه بـا وي یـا 

مطالعـه پروندههـاي شـخصیت تنهـا در صـورت ذکـر در 

ندانـی و اعـام نظـر معرفـی نامـه و مشـروط بـه رضایـت ز

هـاي اسـتان و موافقـت سـازمان و بـا مدیـرکل زندان

پذیـر امکان اطالعاتتأییـد و نظـارت واحـد حفاظـت و 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

اسـت. بـه هـر حـال افشـاي هویـت زندانـی ممنـوع 

  .اسـت

8  

*  

دستورالعمل حفظ 

هاي کرامت و ارزش

  انسانی در قوه قضاییه

آراء در بانک بارگزاري   5بند (ب) ماده 

آراء پژوهشگاه قوه 

  قضاییه

فراهــم آوردن موجبــات دسترســی عمــوم بــه 

هــاي صــادر شــده از مراجـع قضایـی از دادنامــه

ـوه قطریـق بارگـذاري ایـن آراء در بانـک آراء پژوهشـگاه 

وه ت قـعاطالقضاییـه با همـکاري مرکـز آمـار و فنـاوري ا

یـت اصـل محرمانگـی و در جهـت حفـظ قضاییـه، بـا رعا

  حیثیـت اشـخاص؛

9  

*  

 هستورالعمل نحود

مشارکت و تعامل 

 هنهادهاي مردمی با قو

  قضاییه

استفاده از سامانه ایده   15ماده 

دریافت براي 

پیشـنهادها، طـرح هـا و 

ابتکارهـاي نهادهـاي 

، مردمـی همـکار

سازي مقدمات فراهم

ۀ معاونـت راهبـردي و پژوهشـگاه قـوه از ظرفیـت سـامان

ي ایده بـراي دریافت پیشـنهادها، طـرح هـا و ابتکارهـا

نهادهـاي مردمـی همـکار در اجـراي مشـارکتی وظایــف 

قــوة قضاییــه اســتفاده نمــوده و ضمــن فراهــم 

مصـوب، از  نمــودن مقدمــات اجــراي پیشـنهادهاي

  یر نمایند.ارائـه دهنـدگان پیشـنهادات برتـر تقد
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اجراي پیشنهادات و 

  دهندگاناز ارائهتقدیر 

10  

*  

ستورالعمل تهیه و د

تدوین لوایح و مقررات 

  قضاییه در قوه

شناسـی قوانیـن آسیب  9بند (پ) ماده 

موضوعـی بـا اسـتفاده از 

پژوهشـگاه  ءبانـک آرا

  قـوه قضاییـه

قضایـی شناسـی قوانیـن بـا نقـد و تحلیـل رویـه آسیب

 ءبـه صـورت موضوعـی بـا اسـتفاده از بانـک آرا

  پژوهشـگاه قـوه قضاییـه؛

11  

*  

دستورالعمل ارزیابی 

  اتقان آراء قضایی

بندي و انتشار آراء دسته  8بند (ت) ماده 

  برگزیده

ایـن  4موضـوع مـاده (رسـال آراء راهنمـا ا

ایـن ، برگزیـده و نمونـه بـا لحـاظ ضوابـط )5دسـتورالعمل

بندي و انتشـار بـه پژوهشـگاه دسـتورالعمل جهـت دسـته

  قـوه قضاییـه ؛

دستورالعمل ارزیابی اتقان   12

  آراء قضایی

بندي، تحلیل، دسته  26ماده 

انتشار و نقد و ارائه آراء 

مــاده  (ت)ژوهشــگاه قــوه قضاییــه بــا رعایــت بنــد پ

و  1392قانــون آییــن دادرسـی کیفـري مصـوب  653

                                                        
 یرگذاريو تأث یام حقوقنظ یاییکه موجب پو یندانشا نما يآراء خود را به نحو ي،صدور رأ يهاکشور ضمن توجه به شاخص عالییوانقضات د یژهـ قضات سراسر کشور، به و4ماده 5

  راهنما باشد. يعنوان رأو محققان به یدر مراجع علم
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توسط پژوهشگاه قوه   

  قضاییه

آن اقدامـات زیـر را انجـام  6ت بعـدياحالالحاقـات و اص

  مـی دهـد؛

ـ دسـته بنـدي، تحلیـل، انتشـار و توزیـع آراء  مونـه نالـف 

 یـري جامعـه حقوقـی و ارائـهگو برگزیـده جهـت بهـره

ار ـا همـکاري مرکـز آمـآن بـه نحـو مناسـب بـه قضـات ب

  ت قـوه قضاییـه؛عاالو فنـاوري اطـ

ري ب ـ تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزا

  .نشست هاي علمی

                                                        
نظران و یل و نقد صاحبه به تشخیص قاضی اجراي احکام خالف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنالین) براي تحلصورتی ک ت ـ آراء صادره از سوي محاکم در 6

  .متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
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 یدستورالعمل سامانده  13

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

انجام طرح  یقاز طر یپژوهش يمحتوا یدهرگونه تول  یامور پژوهش یفتعر  1ماده  )ب(بند

 ینو عناو ینارسم کنفرانس، یش،هما يبرگزار ی،پژوهش

و پرداخت  یمشــابه که مستلزم عقــد قرارداد پژوهش

  مشمول باشد؛ هايوجوه توسط دستگاه

 یدستورالعمل سامانده  14

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

 مشمول هايهدستگا  1ماده  )پ(بند 

 یسامانده دستورالعمل

  ییهپژوهش در قوه قضا

  ها.استان يو دادگستر يها، مراکز ستادمعاونت

15  

*  

 یدستورالعمل سامانده

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

 يشورا ياعضا یبترک  2ماده 

در  یهقوه قضائ یپژوهش

و امور  یمعاونت حقوق

  مجلس

قوه  یپژوهش يشورا یردب یه،پژوهشگاه قوه قضائ یسرئ

  است. یهقضائ
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16  

*  

 یدستورالعمل سامانده

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

  4ماده 

  

  

  

  8ماده 

 يشورا یردب یفهوظ

 یهقوه قضائ یپژوهش

  پژوهشگاه) یس(رئ

به  شورا ییسر ییدبا تأ یزدهنده و ن یشنهادشورا از پ یردب

 يهادستگاه ینمسؤول یگرتناسب دستور جلسه از د

شرکت در جلسه  ينظران مرتبط براصاحب یگرد یامشمول 

  .آوردیعمل مدعوت به

  اداره جلسات شورا یداخل نامهیینآ یهته

 یدستورالعمل سامانده  17

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

 يشورا یرخانهدب یفوظا  7ماده 

که در  یپژوهش

 یهپژوهشگاه قوه قضائ

  مستقر است.

و  هاهیرو ها،نامهشیوه ها،دستورالعمل ینو تدو یهالف ـ ته

  ی؛پژوهش يشورا یندهايفرا یدر تمام یازمورد ن هايفرم

ر از امو یانهو سال ايدوره يهاگزارش یمو تنظ تهیه ـ ب

  یه؛قوه قضائ یو مطالعات یپژوهش

و  یو ارتباطات علم یهماهنگ ي،انجام امور ادار ـپ

  و خارج از آن؛ یهدرون قوه قضائ یپژوهش

 ياجرا یگیريدستور جلسات و پ یمو تنظ یشنهادـ پ ت

  مصوبات؛
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به موقع و  يبرگزار يالزم برا هايیـ انجام هماهنگ ث

  ی؛پژوهش يها-مناسب جلسات شورا و گروه

 صورت مدارك، ها،دستورالعمل یهکل يـ نگهدار ث

  ی؛پژوهش هايگروه و شورا مکاتبات و سوابق جلسات،

کارشناسان، متخصصان و  یبانک اطالعات یلـ تشکج

قوه  یازها و مطالعات مورد نپژوهشگران مرتبط با پژوهش

  یه؛قضائ

 یشنهادهاينظرات و پ يبندو جمع یقتلف یع،ـ تجمچ 

  و ارائه آن به شورا. یپژوهش هايگروه

 یدستورالعمل سامانده  18

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

 يناظر و ناشر دستاوردها  11ماده 

  یهقوه قضائ یپژوهش

 ینمشمول ا یهقوه قضائ یپژوهش يچاپ و نشر دستاوردها

و نظائر  یپژوهش هايدستورالعمل اعم از کتاب و گزارش

ز مطبوعات و شورا توسط مرک یرخانهآن تحت نظارت دب

  خواهد بود. یهانتشارات قوه قضائ
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19  

*  

 یدستورالعمل سامانده

 ییهپژوهش در قوه قضا

 12/2/1400 یابالغ

  یهقوه قضائ یسرئ

 دستورالعمل اعم از ینآثار موضوع ا یکیانتشار الکترون  آثار یکیانتشار الکترون  12ماده 

 یقاز طر یپژوهش هاينامه و گزارش یانکتاب، مقاله، پا

- یانجام م یهمربوط توسط پژوهشگاه قوه قضائ هايسامانه

  .شود

دستورالعمل جامع امور   20

 ییهقوه قضا یندگاننما

و نظارت بر مراجع شبه 

 یابالغ ییقضا

قوه  یسرئ 16/1/1399

  ییهقضا

 و هابرنامه يبرگزار  12ماده 

 یآموزش هايدوره

 یتمتناسب با مأمور

  یندگاننما

) با ییهقوه قضا هايیندگیامور نمااداره کل(اداره کل 

هماهنگی و همکاري معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و 

ا و ربط مانند دیوان عدالت اداري، برنامه هسایر مراجع ذي

دوره هاي آموزشی حضوري یا غیرحضــوري متناسب با 

  مأموریت نمایندگان را برگزار می نماید.

 یرهدر دا رسدیر مبه نظ یه،: پژوهشگاه قوه قضائیح*توض

 ینو در ا گیردیمذکور در ماده قرار م ربطيمراجع ذ یرسا

الت عد یواند ی،همکار اداره کل، معاونت منابع انسان یطه،ح

  .گرددیم یو... تلق يادار
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21  

*  

اصالح اساسنامه 

 ییهپژوهشگاه قوه قضا

 11/8/1400 یابالغ

  ییهقوه قضا یسرئ

 يامنا یئته ياعضا  5ماده 

  ییهپژوهشگاه قوه قضا

  :از اندپژوهشگاه عبارت يامنا یئته ياعضا

  امنا) یئته یس(رئیهقوه قضائ یس.رئ1

 یسرئ یب(ناییهو امور مجلس قوه قضا ی.معاون حقوق2

  امنا) یئته

  امنا) یئته یرپژوهشگاه(دب یس.رئ3

  يدادگستر یر.وز4

ه برجست یدرتبه و دو نفر از اسات ینفر از قضات عال یک.5

اهداف  یشبرددر پ يکه نقش مؤثر یو دانشگاه يحوزو

  داشته باشند. یهقوه قضائ یپژوهش

پژوهشگاه و حکم  یسرئ یشنهادبه پ 5بند  ياعضا-تبصره

و انتخاب  شوندیسال انتخاب م4امنا به مدت  یئته یسرئ

  مجدد آنان بالمانع است.
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22  

*  

اصالح اساسنامه 

 ییهپژوهشگاه قوه قضا

 11/8/1400 یابالغ

  ییهقوه قضا یسرئ

  

پژوهشگاه،  یوابستگ  7ماده 

و  یسانتخاب رئ یندفرا

  او یاراتو اخت یفوظا

 ییهو امور مجلس قوه قضا ینظر معاون حقوق یرپژوهشگاه ز

 یبمعاونت مذکور و تصو یشنهادآن به پ ییسبوده و ر

سال منصوب خواهد شد و  3مدت  يبرا ییهقوه قضا ییسر

 يپژوهشگاه دارا یاستبالمانع است. ر يانتخاب مجدد و

  است: یرز یاراتو اخت یفوظا

کالن و  هايیو خط مش هاسیاست ها،برنامه یم.تنظ1

  امنا یئتآن به ه یشنهادپ

و ساختار  یتهادر اساسنامه، مأمور ییرتغ یشنهاد.پ2

  امنا یئتپژوهشگاه به ه یالتیتشک

و  ییاجرا يو بودجه، طرحها یتهااولو یاستها،س یم.تنظ3

 يبهره ور يو ارتقا يتحول ادار ی،توسعه، سازمان یقاتتحق

  امنا یئتپژوهشگاه و ارائه آن به ه
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 يپژوهشگاه و رؤسا یران.صدور احکام معاونان، مد4

 یالتبر اساس تشک یپژوهش هايگروه و هاپژوهشکده

  مصوب

ا امن یئتبه ه یلیبودجه ساالنه و تفص یشنهادو پ یم.تنظ5

  یبتصو يبرا

منا ا یئتبرنامه ساالنه و پنج ساله به ه یشنهادو پ یم.تنظ6

  یبتصو يبرا

  امنا یئت.ارائه گزارش عملکرد ساالنه پژوهشگاه به ه7

-یتفعال یهکل ي.اداره پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرا8

  آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه هاي

ابط در چارچوب ضو يو ادار یقراردادها، اسناد مال ي.امضا9

  و مقررات مصوب

 یسامنا پژوهشگاه به رئ یئت.ارسال صورت جلسات ه10

  امنا یئته
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  امنا یئته يامور محوله از سو یر.انجام سا11

با  یو مال يادار یاراتو اخت یفاز وظا یبخش یض.تفو12

مقررات مربوط به معاون  یتو رعا یشخو یتحفظ مسئول

  پژوهشگاه یرانو مد

 یصتخص بخشنامه  23

 یجادو ا یشناسه مل

و  یتیشناسنامه هو

 یانم یهماهنگ

و  ییهقوه قضا يواحدها

 وابسته يواحدها

 24/7/1400 مصوب

  ییهقوه قضا ییسر

پژوهشگاه قوه  یفتکل  -

 یبه انجام برخ ییهقضا

اقدامات در جهت 

و  یشناسه مل یصتخص

  یتیشناسنامه هو یجادا

 يو واحدها يستاد یی،مراجع قضا یهاست کل یمقتض

زم الاقدام  یرنسبت به انجام موارد ز ییهوابسته به قوه قضا

  را معمول دارند.

و  ینقوان یحصح يواحد در اجرا یهرو یجادـ به منظور ا1

شناسه  یصتخص يمقررات مرتبط و انجام اقدامات الزم برا

و نظارت بر صحت اطالعات  یتیشناسنامه هو یجادا ی،مل

در  یوابسته، کارگروه يواحدهاو  ییهمربوط به قوه قضا

 يمعاونت ها یندگانمتشکل از نما يمعاونت راهبرد

و امور  یحقوق ی،و امور عمران یبانیپشت الی،م ي،راهبرد

مجلس، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و مرکز آمار و 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ییهاطالعات و مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضا يفناور

  شود. یم یجادا

و  ییهبه قوه قضا یشناسه مل یصتخصنامه نحوه  یوهـ ش2

اشخاص  یقمصاد یقدق یینتع یلوابسته، از قب يواحدها

 هر یاقالم اطالعات ییناشخاص، تع ینا يمذکور، دسته بند

 اطالعات، یو به روز رسان ینیها، نحوه بازب از دسته یک

جهت ثبت و  یبه اقالم اطالعات یسطوح دسترس یینتع

 یصثبت، تخص یتخصص یندفرا یچگونگ یینتع ،استعالم

ها  یتاعمال محدود یچگونگ یینتع ی،شناسه مل ییرو تغ

 یخماه از تار یکامور مربوط، ظرف مدت  یرو رفع آن و سا

 معاونت يو از سو یهبخشنامه توسط کارگروه ته ینابالغ ا

  شود. یابالغ م يراهبرد

و سازمان ها و مراکز  ییو قضا يستاد يواحدها یـ تمام3

به جهت  ییهؤسسات و دفاتر تحت نظارت قوه قضاتابعه و م
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

و  ییهساختار قوه قضا یتو شفاف یتهو یرياستنادپذ

بر اخذ  یوابسته به آن، درخواست خود مبن يواحدها

را به  یو به روزرسان ینیو ثبت اطالعات و بازب یشناسه مل

 یم ییننامه مذکور در بند فوق تع یوهکه در ش یمرجع

  .یندشود، ارسال نما
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  در آیینه مقررات مصوب دولتپژوهشگاه قوه قضائیه  -د

عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 عالی شوراي مصوبه   1

 ضوابط مورد در اداري

 ساماندهی نحوه و

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

 ـ154 جلسه(یاجرای

5/10/1390(  

 هايتوانایی دستگاه  بند (ب) 7جزء 

 مراکز اجرایی در ادغام

 موجود به پژوهشی

 نیازهاي رفع منظور

  پژوهشی 

 اجرایی هايدستگاه پژوهشی نیازهاي رفع منظور به ـ7

 مراکز ادغام طریق از توانندمی هادستگاه این کشور،

 اخذ با پژوهشی مرکز یک ایجاد به نسبت موجود، پژوهشی

 و ریزيبرنامه گذاري،سیاست منظور به الزم مجوزهاي

 شامل دستگاه در فناوري توسعه و پژوهش مدیریت

 پروژه ها،برنامه ها،اولویت تعیین پژوهی،آینده نیازسنجی،

 نتایج کارگیريبه زمینه نمودن فراهم و اجرا بر نظارت و ها

 و دستگاه نیازهاي رفع و اهداف به دستیابی جهت در

 هاهدانشگا ظرفیت از استفاده با نیاز مورد هايپروژه اجراي

 سپاري برون صورتبه مجوز داراي پژوهشی مؤسسات و

  .نمایند اقدام

 عالی شوراي مصوبه   2

 و ضوابط مورد در اداري

 7جزء  1تبصره 

  بند (ب)

موارد استثناي ضرورت 

ادامه فعالیت مؤسسه 

 دالیل هارائ با ماه 2 مدت طی استثناء موارد در ـ1تبصره

 مؤسسه فعالیت ادامه ضرورت بر مبنی دستگاه توجیهی
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ساماندهی نحوه

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

  اجرایی

وابسته به پژوهشی 

  دستگاه

 به آن انتقال یا و ادغام عدم و دستگاه به وابسته پژوهشی

 درمان بهداشت، یا فناوري و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به پزشکی، آموزش و

 اخذ با تأیید از پس تا گرددمی اعالم جمهور رئیس انسانی

 شوراي به تصویب براي عالی، آموزش گسترش شوراي نظر

  .شود ارائه اداري عالی

 عالی شوراي مصوبه   3

 و ضوابط مورد در اداري

 ساماندهی نحوه

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

  اجرایی

 7جزء  2تبصره 

  (ب)بند 

 اخذ انجام تحقیقات با

 و نظارت  مجوز و نظر

  

 مورد حسب الذکر، فوق مراکز در تحقیقات انجام ـ2تبصره

 رئیس فناوري و علمی معاونت از مجوز و نظر اخذ با

 ،بهداشت و فناوري و تحقیقات علوم، هايوزارتخانه جمهور،

-سه هايدستگاه و گیردمی انجام پزشکی آموزش و درمان

 تحقیقات این اعتبارات کردهزینه نحوه بر مورد حسب گانه

  .کنندمی نظارت

 عالی شوراي مصوبه   4

 و ضوابط مورد در اداري

 7جزء  3تبصره 

  بند (ب)

 ممنوعیت اختصاص

 به علمی هیأت پست

 مؤسسات و مراکز به علمی هیأت پست اختصاص ـ3تبصره

  .است ممنوع ماده این موضوع
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ساماندهی نحوه

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

  اجرایی

 مؤسسات و مراکز

  ماده این موضوع

 عالی شوراي مصوبه   5

 و ضوابط مورد در اداري

 ساماندهی نحوه

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

  اجرایی

 منظور نمودن اعتبار  بند (ب) 8جزء 

 هايفعالیت به مربوط

 نیاز مورد پژوهشی

 اجرایی هايدستگاه

 بودجه ردیف در را کشور

ها توسط دستگاه ساالنه

 و ریزيبرنامه معاونت

 راهبردي نظارت

جمهور در راستاي رئیس

 رفع هزینه کرد براي

 جمهور،رئیس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه معاونت ـ 8

 نیاز مورد پژوهشی هايفعالیت به مربوط اعتبار

 ساالنه بودجه ردیف در را کشور اجرایی هايدستگاه

 با قرارداد عقد طریق از تا نمایدمی منظور هادستگاه

 شوراي از مجوز داراي پژوهشی و آموزشی مؤسسات

 مربوطه پژوهشی نیازهاي رفع براي عالی، آموزش گسترش

  .نمایند هزینه
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 پژوهشی از نیازهاي

  قرارداد عقد طریق

 عالی شوراي مصوبه   6

 و ضوابط مورد در اداري

 ساماندهی نحوه

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

  اجرایی

 بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه ـ9    بند (ب) 9جزء 

 برنامه ماه، سه مدت طی موظفند پزشکی آموزش و درمان

 داراي که را خود به وابسته پژوهشی مؤسسات ساماندهی

 ارائه اداري عالی شوراي به هستند مستقل بودجه ردیف

  .نمایند

 عالی شوراي مصوبه   7

 و ضوابط مورد در اداري

 ساماندهی نحوه

 و آموزشی مؤسسات

 هايدستگاه پژوهشی

  اجرایی

 تهیه و ارسال ساختار  بند (ج) 12جزء 

 انسانی نیروي و سازمانی

 ـ علمی مؤسسات

 مراکز و کاربردي

پژوهشی دستگاه هاي 

  اجرایی 

 ساختار ماه، 3 مدت طی کشور اجرایی هايدستگاه ـ12

 و کاربردي ـ علمی مؤسسات انسانی نیروي و سازمانی

 توسعه معاونت به تصویب براي و تهیه را پژوهشی مراکز

  .نمایندمی ارسال جمهوررئیس انسانی سرمایه و مدیریت
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نامه نحوه آیین   8

برگزاري 

هاي گردهمایی

مصوب  المللیبین

هیئت  25/11/1383

  وزیران

هاي گردهمایی ویژگی  2ماده 

  مشمول این آیین نامه

 :باشدهاي زیر میگردهمایی داراي تمامی ویژگی - 2ماده 

الف ـ با مشارکت یک یا چند سازمان یا انجمن تخصصی 

  .خارجی برگزار شود

المللی باشد (مخاطبانی از ب ـ داراي هدف و موضوع بین

هاي ملیت موضوع مورد عالقه هاي گوناگون داشته یاملیت

  )بحث قرار دهدمختلف را مورد 

هاي علمی توسط شرکت ها و مقالهپ ـ بخشی از سخنرانی

  .کنندگان خارجی ارایه شود

نامه نحوه برگزاري آیین   9

هاي گردهمایی

مصوب  المللیبین

هیئت  25/11/1383

  وزیران

طریق برگزاري   3ماده 

گردهمایی هاي بین 

  المللی

ست موظف اوزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه  - 3ماده 

قبل از گردهمایی را حداقل شش ماه پیشنهاد برگزاري هر

 تاریخ برگزاري همایش و همراه با اطالعات زیر

  :ارایه نماید

  نام –الف 

  هدف –ب 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

  )موضوع (همراه با توجیه کافی -پ 

  زمان برگزاري -ت 

  نتایج مورد نظر از برگزاري گردهمایی -ث 

  هابرآورد تقریبی هزینه -ج 

  هاي مشارکت کنندهکشورها و یا سازمان -چ 

  تعداد یا درصد مقاالت خارجی ارایه شده -ح 

هاي در مواقعی که وزرا و رؤساي سازمان - 1تبصره 

خارجی برگزاري یکیاز  هايها و برنامهمستقل در مالقات

نمایند، از مدت ) را تفاهم می1موارد مندرج در ماده (

و در اولین فرصت  این ماده مستثنی بوده مندرج در

  .درهیأت وزیران مطرح خواهد شد

هایی که جنبه علمی دارند، الزم در کارگروه - 2تبصره 

مربوط محققان مبرز با تخصص است تعدادي از استادان و
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ها و مراکز پژوهشی کشور یا جهان حضور داشتهاز دانشگاه

 .باشند

 برگزاري نحوه نامهآیین   10

 هايگردهمایی

 مصوب المللیینب

 هیئت 25/11/1383

  وزیران

هاي بین گردهمایی  4ماده 

که برگزاري آنها المللی

نیازي به تصویب هیأت 

  وزیران ندارد.

هایی که با حضور رؤسا و اعضاي گردهمایی - 4ماده 

هاي خارجی ویا دولت هاي نمایندگی دایم یا موقتهیأت

جلسات شود و المللی در ایران برگزار میهاي بینسازمان

نظري و هاي آموزشی، میزگرد و دورهقبیل مذاکره کاري از

مؤسسات آموزشی و  مدت کهکاربردي بلندمدت و کوتاه

وظایف هاي اجرایی در راستاي انجامپژوهشی و دستگاه

حضور و یا استفاده از اتباع خارجی  قانونی خود با

رگزار بالمللیبین هايها و یا سازمانیانمایندگان سایر دولت

نامه نبوده و برگزاري آنها نمایند، مشمول این آیینمی

  .تصویب هیأت وزیران ندارد نیازي به
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 برگزاري نحوه نامهآیین   11

 هايگردهمایی

 مصوب المللیبین

 هیئت 25/11/1383

  وزیران

برگزاري ممنوعیت   5ماده 

هاي بین گردهمایی 

فاقد شرایط مقرر المللی 

به (نامهدر این آیین

استثناي وزارت امور 

  )خارجه

ن برگزاري گردهمایی که فاقد شرایط مقرر در ای - 5ماده 

هاي دستگاهالمللی توسطبین نامه باشد، تحت عنوانآیین

  .اجرایی به استثناي وزارت امور خارجه ممنوع است

 تأمین نحوه نامه آیین   12

علمی  هیأت اعضاي

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

 مصوب پژوهشی

 هیأت8/3/1370

  وزیران

مؤسسات  اعالم نیاز  1ماده 

آموزشی و پژوهشی در 

 هیأت اعضاي خصوص

 علمی خارجی مورد نیاز

خود را به تفکیک رشته 

حسب (تحصیلی و تعداد

 هاي وزارتخانه به)مورد

و  عالی وآموزش فرهنگ

خارجی علمی  هیأت مؤسسات آموزشی و پژوهشی،اعضاي

حسب (خود را به تفکیک رشته تحصیلی و تعداد مورد نیاز

 و بهداشت، عالی آموزش و فرهنگ هاي وزارتخانه به)مورد

  .مینمایند درمان و آموزش پزشکی اعالم

ان و مو بهداشت،در الیآموزش عوگ فرهن هاي وزارتخانه

 هاي نمایندگی با هماهنگی)حسب مورد( آموزش پزشکی

 هیأت کشور،اعضاي از جایران در خارجمهوري اسالمی 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

بهداشت،درمان و آموزش 

  پزشکی

-پیش تحصیلی و تعداد هاي لب را در حد رشتهطعلمی داو

شناسایی و  شده در قانون بودجه سالیانه کل کشور، بینی

صالحیتهاي عمومی  آنهارا جهت بررسی مشخصات کامل

  .مینمایند العات اعالمطبه وزارت ا

یا  اعالم نماید العات نظر خاصیطوزارت ا که درصورتی

پس از دریافت مشخصات اعالم نظر  اصوال ً ظرف یک هفته

گ فرهن  هاي وزارتخانه نکند،اسامی افراد مزبور توسط

و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به  عالی موزشآ

  .گرددمی پژوهشی متقاضی اعالم مؤسسات آموزشی و

 تأمین نحوه نامه آیین   13

علمی  هیأت اعضاي

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

ارسال مشخصات و   2ماده 

مدارك اعضاي هیأت 

علمی توسط مؤسسات 

آموزشی و پژوهشی به 

 علمی هیأتب مؤسسات آموزشی و پژوهشی پس از انتخا

مشخصات و مدارك آنان را به وزارت کار و  مورد نظر خود،

ی تمام مراحل طمینمایند. مدت زمان  لاجتماعی ارساامور 

روادید و  و تشریفات اداري جهت صدور پروانه کار و
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 صوبم پژوهشی

  وزیران هیأت8/3/1370

وزارت کار و امور 

  اجتماعی

دعوتنامه،توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور 

  یک هفته تجاوز کند. خارجه نباید از

 وافراد موضوع این ماده مسلمان بودن در انتخاب -1تبصره

اسالمی در صورت تساوي سایر  انقالب به مندي عالقه

 میباشد مبناي اولویت ،شرایط

افراد انتخابی موضوع این ماده در  که درصورتی-2تبصره

بین یک هفته تا شش ( موقتی صورت به ایران

 موظف است ظرف باشد،وزارت کار و امور اجتماعی)ماه

 ط نسبت به صدوراعت پس از دریافت مدارك مربوس )48(

  اقدام نماید.پروانه کار موقت 

 تأمین نحوه نامه آیین   14

علمی  هیأت اعضاي

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

وظیفه دستگاه متقاضی   3ماده 

در اعالم این موضوع که 

اعضاي هیأت علمی 

خارجی مورد نیاز 

در صورتی که اعضاي هیأت علمی خارجی مورد  - 3ماده 

روادید توریستی وارد  نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی با

متقاضی از خدمات کشور شده باشد پس از اعالم دستگاه

هاي فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارتخانه آنان، با
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 مصوب پژوهشی

  وزیران هیأت8/3/1370

مؤسسات آموزشی و 

روادید  پژوهشی با

توریستی وارد کشور 

در جهت تبدیل  شده

روادید توریستی آنان به 

  روادید با حق کار

مورد) روادید  حسباشت، درمان و آموزش پزشکی (بهد

شود. حق کار تبدیل میتوریستی آنان به روادید با

و آموزش عالی و بهداشت، درمان و  هاي فرهنگارتخانهوز

 آموزش پزشکی موظفند ظرف یک هفته پس از اعالم

خود را اعالم نمایند و در صورت عدم دستگاه متقاضی، نظر

  .گرددعنوان تأیید تلقی می مزبور بهاعالم نظر ظرف مدت 

 تأمین نحوه نامه آیین   15

علمی  هیأت اعضاي

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

 مصوب پژوهشی

  وزیران هیأت8/3/1370

مقررات استخدامی   4ماده 

اعضاي هیأت علمی 

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

  پژوهشی

موضوع این مقررات استخدامی اعضاي هیأت علمی خارجی 

هیأت سه نفره جانشین هیأت امناي  نامه به تصویبآیین

امناي  قانونی انحالل هیأتهايموضوع الیحهها (دانشگاه

 ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم ازکلیه دانشگاه

 1357,12,13خصوصی مصوب  دولتی و غیر دولتی و

انقالب جمهوري اسالمی ایران و اصالحیه آن شوراي

  .رساندمی  1358.3.17مصوب
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

اعتبارات مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی  -تبصره 

ها و مؤسسات پیشنهاد وزارتخانه نامه بهدر اجراي این آیین

 و در الیحهذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه

  .گرددبودجه سالیانه کل کشور در ردیف خاصی منظور می

 تأمین نحوه نامه آیین   16

علمی  هیأت اياعض

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

 پژوهشی

 8/3/1370مصوب

  وزیران هیأت

 عمومی، مایحتاج تأمین  5ماده 

 نیازهاي سایر و مسکن

 علمی هیأت اعضاي

خارجی مورد نیاز 

مؤسسات آموزشی و 

  پژوهشی

 ها و سازمانهاي ذیربط موظفند در خصوص تأمینوزارتخانه

بلیط مسافرت و سایر  مایحتاج عمومی،مسکن، تهیه

 موضوع ایننیازهاي اعضاي هیأت علمی خارجی

  .نامه، اقدام الزم را به عمل آورندآیین

وزارت آموزش و پرورش موظف است با رعایت  -تبصره 

الزم را براي تحصیل  مقررات مربوط تسهیالت و امکانات

نامه، موضوع این آیینفرزندان اعضاي هیأت علمی خارجی

  .نماید فراهم

 تأمین نحوه نامه آیین   17

علمی  هیأت اعضاي

مؤسسات وظیفه   6ماده 

آموزشی و پژوهشی 

کننده مؤسسات آموزشی و پژوهشی استفادهدر صورتی که 

علمی خارجی نتوانند براي آنان  از خدمات اعضاي هیأت
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

 پژوهشی

 هیأت 8/3/1370مصوب

  وزیران

کننده از خدمات استفاده

علمی  اعضاي هیأت

به پرداخت خارجی 

 مبلغی به عنوان کمک

  به آنان هزینه مسکن 

 مبلغی به عنوان کمکمسکن مناسب تهیه نمایند موظفند

هزینه مسکن بر اساس مقررات استخدامی موضوع ماده 

  .نمایند نامه به آنان پرداخت) این آیین4(

 تأمین نحوه نامه آیین   18

علمی  هیأت اعضاي

 خارجی مورد نیاز

مؤسسات آموزشی و 

 پژوهشی

 هیأت 8/3/1370مصوب

  وزیران

حق بیمه و درمان   7ماده 

اعضاي هیأت علمی 

خارجی مورد نیاز 

مؤسسات آموزشی و 

  پژوهشی

نامه تابع اعضاي هیأت علمی خارجی موضوع این آیین 

 و) از حقوق %7باشند و هر ماه (می قانون تأمین اجتماعی

 سهم کارفرما)%20آنان کسر و به عالوه (مزایاي 

شود به که از محل اعتبارات دستگاه مربوط تأمین می

 تأمین اجتماعی واریز عنوان حق بیمه و درمان به صندوق

  .گرددمی
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 نمونه اساسنامه   19

 و پژوهش صندوقهاي

 غیردولتی فناوري

 25/12/1381 مصوب

  وزیران هیأت

 صندوقهاي مالی منابع  4ماده 

 فناوري و پژوهش

  غیردولتی

 کمک -1:از است عبارت صندوق مالی منابع -4 ماده

 وام و بانکها گذاري سرمایه - 2.دولت مشارکت یا بالعوض

 گذاري سرمایه -3.اعتباري و مالی مؤسسات تسهیالت و

 تشکلهاي توسعه، و تحقیق واحدهاي پژوهشی، مراکز

 اشخاص اعانات و کمکها -4.منفرد پژوهشگران و صنفی

 سود ـ 5. قانونی مجاز منابع سایر و حقوقی و حقیقی

 ماده در مندرج صندوقها فعالیت موضوع عملیات از حاصل

 انها،سازم ها، وزارتخانه مصوب اعتبار -6. اساسنامه این) 5(

  .دولتی مؤسسات و شرکتها
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نامه حمایت از شیوه  20

هاي پژوهشی فعالیت

استادیاران جوان 

(طرح مرحوم دکتر 

 اظم آشتیانی)ک

مصوب بنیاد ملی 

 نخبگان

طرح  شرایط مشموالن  2ماده 

مرحوم دکتر کاظم 

  آشتیانی

  : شرایط مشموالن2ماده 

ها و مؤسسات علمی کشور، در استادیاران جوان دانشگاه

توانند از تسهیالت این طرح صورت احراز شرایط زیر می

  مند شوند:بهره

چهل سال سن الف. در زمان ارائه درخواست، حداکثر 

  داشته باشند؛

هاي نخبگانی مندرج در امتیاز از فعالیت 200ب. حداقل 

نامه را به منظور طرح در کارگروه تخصصی شیوه 1جدول 

  کسب کرده باشند.

ئت ج. بیش از سه سال از تاریخ جذب آنها به عنوان عضو هی

  علمیِ پیمانی در دانشگاه نگذشته باشد.

ارزیابی کارگروه تخصصی و  : برگزیدگان، پس از1تبصره 

  شوند.تأیید رئیس بنیاد ملی انتخاب می



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

177 

 

عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

لیل د: چنانچه بخشی از امتیازات آموزشی افراد، به 2تبصره 

آموختگی در یکی از مقاطع در خارج از کشور، قابل دانش

 محاسبه نباشد، پرونده آنان در کارگروه تخصصی بررسی و

مند طرح بهره توانند از تسهیالت اینپس از تأیید، می

  شوند.

 از حمایت نامهشیوه   21

 پژوهشی هايفعالیت

 طرح( جوان استادیاران

 کاظم دکتر مرحوم

  )آشتیانی

تسهیالت براي   3ماده 

 مرحوم برگزیدگان طرح

  آشتیانی کاظم دکتر

  تسهیالت: 3 ماده

  شوند:مند میبرگزیدگان طرح، از تسهیالت زیر بهره

تجهیزات (به تشخیص . اعتبار پژوهشی و اعتبار 1-3

  کارگروه تخصصی و تأیی رئیس بنیاد)؛

. تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی (شامل هدیه ازدواج 2-3

  مشروط به ازدواج در سال برگزیدگی، و وام مسکن)

ل منظور توانمندسازي و تسهی: اعتبار پژوهشی، به1تبصره 

هاي پژوهشی برگزیده، مستقیماً به ایشان اعطا فعالیت

  شود.می
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ایجاد  به کمک منظور به تجهیزات اعتبار : 2صره تب

 پژوهشیِ /آموزشی هايفعالیت تجهیز براي اولیه امکانات

 اعطا ایشان به متبوع مؤسسه طریق از و علمیهیئت عضو

  .شودمی

 همچنین و مادّه این بند هر به مربوط مبالغ: 3 تبصرة

 یادبن رئیس سوي از ساله هر جایزه، این از  استفاده سهمیۀ

  .شودمی تعیین

 ارزیابی اساس بر که استادیارانی از دسته آن: 4 تبصرة

 کسب را باالیی امتیازات ربطذي تخصصی هايکارگروه

 نمایند،می خدمت محروم مناطق هايدانشگاه  در و نموده

 شده تعیین سقف برابر دو تا ايویژه پژوهشی اعتبار از

 نخبگان ملی بنیاد معاونان شوراي تأیید به سالیانه،

  .شد خواهند برخوردار
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 از حمایت نامهشیوه   22

 پژوهشی هايفعالیت

 طرح( جوان استادیاران

 کاظم دکتر مرحوم

  )آشتیانی

 فرایند. 4-2

 اعتبار اعطاي

 اعتبار و پژوهشی

  تجهیزات

  

 اعتبار اعطاي فرایند

 اعتبار و پژوهشی

  تجهیزات

  تجهیزات اعتبار و پژوهشی اعتبار اعطاي فرایند. 4-2

 ،کارگزینی حکم تصویر باید برگزیده علمیِ هیئت عضو. الف

 هیئت دبیر یا رئیس توسط کار به شروع اعالم یا قرارداد

 ثبت بنیاد سامانه در را خود متبوع موسسه جذب اجرایی

  .نماید

 علمیِ  هیئت عضو تخصصی کارگروه کهصورتی در. ب

 تشخیص تجهیزات اعتبار دریافت شرایط واجد را برگزیده

 راياج براي وي علمیِ مؤسسۀ با را اينامهتفاهم بنیاد دهد،

  .کندمی منعقد نامهشیوه این مفاد

 یپژوهش اعتبار پرداخت نحوة و شرایط اينامه طی بنیاد. ج

 علمی مؤسسۀ و علمی هیئت عضو به را تجهیزات اعتبار و

  .نمایدمی اعالم وي
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 تأمین و تخصصی کارگروه تأیید از پس پژوهشی اعتبار. د

 به بنیاد و شودمی واریز علمی هیئت عضو حساب به اعتبار

  .دهدمی اطالع علمیهیئت عضو به را موضوع مقتضی نحو

 يها-توانمندي ارتقاء راستاي در رود-می انتظار: 3 تبصرة

 آموزش هاي-دوره در برگزیده علمی هیئت عضو اي،-حرفه

 مورد افزاي-معرفت و افزا-دانش توانمندساز، اي،حرفه

  .نماید شرکت بنیاد، تأیید

 اعتبار دریافت از پس ماه شش علمی هیئت عضو. ه

 را خود علمی هايفعالیت عملکرد از اي خالصه پژوهشی،

  .نماید ارائه بنیاد به

 ارائه از پس تجهیزات اعتبار مشمولِ علمیِ هیئت عضو.  و

 هاي-دوره در شرکت و علمی، هاي-فعالیت عملکرد گزارش

 اعتبار مبلغ دریافت منظور به ،3 تبصرة در اشاره مورد

 پژوهشی معاونت تاییدیۀ و فاکتورپیش ارائه با تجهیزات
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 در را خود درخواست جدید، کارگزینی حکم و دانشگاه

  .نماید ثبت بنیاد سامانۀ

 یقطر از و واریز متبوع موسسه حساب به تجهیزات اعتبار. ز

  .شودمی پرداخت برگزیده علمی هیئت عضو به مؤسسه

: زا است عبارت تجهیزات اعتبار کردهزینه موارد:  4 تبصرة

 مواد افزار،نرم افزار،سخت قبیل از تجهیزات خرید

 علمی، نشریات و کتاب مصرفی، غیر و مصرفی آزمایشگاهی

 مجامع در شرکت و آزمایشگاهی خدمات شبکۀ از استفاده

 را اعتبار این تواند-می علمی هیئت عضو همچنین. علمی

) اعتبار %10 تا( داخلی آموزشی هايدوره در شرکت براي

 تا( نشرکتاب و چاپ هايهزینه و) اعتبار %35 تا( وخارجی

  .نماید هزینه) اعتبار 70%
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 تسهیالت نامهآیین   23

 علمیاعضاي هیأت

 مؤسسات و هادانشگاه

 و عالی آموزش

پژوهش مصوب 

هیأت  04/06/1382

  وزیران

 اطالق کسی به علمی هیأت عضو نامهآیین این در -1 ماده  تعریف عضو هیأت علمی  1ماده 

 آموزشی درکادر مصوب و مقررات قوانین طبق که شودمی

و  عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه از یکی پژوهشی و

 گسترش آموزش شورايمصوب تحقیقاتی مراکز و پژوهشی

 ،بهداشت و فناوري و تحقیقات ،علوم هايوزارتخانه عالی

رسمی  ،قطعی رسمی صورتبهپزشکی  آموزش و درمان

 رتبه حداقل با و شده استخدام پیمانی یا و آزمایشی

  .باشد خدمتبه مشغول استادیاري

 تسهیالت نامهآیین   24

 علمی هیأت اعضاي

 مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهش و عالی آموزش

 04/06/1382 مصوب

  وزیران هیأت

 هايتأسیس صندوق  2ماده 

 اعضاي رفاه غیردولتی

 علمی در هیأت

 و ربطذي هايوزارتخانه

 مراکز و هادانشگاه

  پژوهشی

 علمی هیأت رفاه اعضاي غیردولتی هايصندوق -2 ماده

 مراکز پژوهشی و هاو دانشگاه ربطذي هايوزارتخانه در

 پشتیبانی و حمایت براي مربوط مقررات و ضوابط وفق

 تأسیس علمیهیأت اعضاي علمی و معیشتی نیازهاي

 و مشارکت دولت طریق از صندوق این سرمایه .گرددمی
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 و حقیقی اشخاصکمک  و اعتباري مؤسسات و هابانک

  .گرددمی تأمین گذاري دانشگاهیانسرمایه و حقوقی

 تسهیالت نامهآیین   25

 علمی هیأت اعضاي

 مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهش و عالی آموزش

 04/06/1382 مصوب

  وزیران هیأت

تأمین حق انشعاب   3ماده 

 و گاز ،برق ،آب خدمات

تلفن براي اعضاي هیأت 

 و هاعلمی توسط شرکت

 تأمین هايدستگاه

  کننده خدمات مذکور

 ،آب خدمات کننده تأمین هايدستگاه و هاشرکت -3 ماده

 براي مذکورخدمات  حق انشعاب موظفند تلفن و گاز ،برق

 این مشمول علمی هیأت عضو به متعلق مسکونی واحد یک

 به را علمی هیأت اعضايمسکونی مجموعه یا و نامهآیین

 تأمین ساله سه اقساط حداکثر طی و نوبت از خارج صورت

  .کنند

 تسهیالت نامهآیین   26

 علمی هیأت اعضاي

 مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهش و عالی آموزش

 04/06/1382 مصوب

  وزیران هیأت

 بلیط تخفیف هزینه  4ماده 

 مشموالن هواپیما براي

  نامهآیین این

انجام  جهت نامهآیین این مشموالن براي - 4 ماده

 یک(کشور از به خارج پژوهشی و علمی هیأت هايمسافرت

 بلیط هزینه در تخفیف) %50( درصد پنجاه) سال در بار

  .شودمی گرفته در نظر هواپیما
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 تسهیالت نامهآیین   27

 علمی هیأت اعضاي

 مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهش و عالی آموزش

 04/06/1382 مصوب

  وزیران هیأت

استفاده از جایگاه   5ماده 

تشریفات ویژه در 

  هاي کشورفرودگاه

 و استادي مراتب در نامهآیین این مشمول افراد - 5 ماده

به تأیید  که علمی نمونه هیأت اعضاي همچنین

 رسمی اعضاي و باشند رسیده ربطذي هايوزارتخانه

 ربطذيمؤسسه از نامهمعرفی ارائه با هاي کشورفرهنگستان

 ویژه جایگاه تشریفات از کشور هايفرودگاه در توانندمی

  .کنند استفاده

 تسهیالت نامهآیین   28

 علمی هیأت اعضاي

 مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهش و عالی آموزش

 04/06/1382 مصوب

  وزیران هیأت

و  6ماده 

  هاي آنتبصره

 شغل العادهافزایش فوق

 علمی هیأت اعضاي

 مراکز و هادانشگاه

  پژوهشی

 آموزش در کیفیت بهبود سیاست تداوم منظور به - 6 ماده

 مستمر و حضور فعال و وريارتقاء بهره ،تحقیقات و عالی

تحقق رسالت  براي الزم شرایط ایجاد و علمی هیأت اعضاي

 اعضاي شغل العادهکشور فوق عالی آموزش نظام اهداف و

 بر عالوه که مراکز پژوهشی و هادانشگاه علمی هیأت

 علمی هیأت اعضاي استخدامینامهآیین در مندرج وظایف

 حضور بیشترین ،ترفیع نامهآیین در هاي مندرجحداقل و

 و هاي پژوهشیفعالیت و باشندداشته کار محل در را
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 .یابدمی افزایش نمایند، ارائه ايویژه و کیفی علمی خدمات

در  وريبهره ضریب ضرب حاصل از افزایش این میزان

 جذب العادهوفوق العاده شغلفوق و پایه و حقوق مجموع

  :شودمی محاسبه زیر صورت به مرتبه

  وريبهره ضریب)= ـ10A(4. و صفر< وريبهره میزان < 2

به  باتوجه ارتقاء نامهآیین امتیازات جمع از A عدد

 از هر یک توسط که اجرایی دستورالعمل

 درمان ،بهداشت و فناوري و تحقیقات ،علومهايوزارتخانه

  .شودمی تعیین گرددمی تصویب و پزشکی تدوین آموزش و

 ماده این موضوع العادهفوق مشموالن حداکثر -1 تبصره

  .بود هاخواهندهیأت دانشگاه اعضاي) %40( درصد چهل

 بهمن از ماده این اجراي براي موردنیاز اعتبار -2 بصرهت

 و مصوباعتبارات جوییمحل صرفه از 1382 سال ماه

 پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها اختصاصی درآمدهاي
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 بینیپیش بودجه سنواتی در بعد، هايسال و براي تأمین

  .شد خواهد

تصویب  با) %10( درصد ده سقف تا حداکثر -3 تبصره

 ای و هردانشگاه در مربیان شاغل از مؤسسه هر امناي هیأت

 ماده این موضوع امتیاز از توانندمی پژوهشی مؤسسه

  .نمایند استفاده

 تسهیالت نامهآیین   29

 علمی هیأت اعضاي

 مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهش و عالی آموزش

 04/06/1382 مصوب

  وزیران هیأت

دریافت تسهیالت دراز   7ماده 

توسط  هامدت از بانک

 علمی به هیأت اعضاي

 یک خرید منظور

از  خودرو دستگاه

  داخلی تولیدات

 نامهآیین این مشمول علمی هیأت اعضاي -7 ماده

 از تولیدات دستگاه خودرو یک خرید منظور به توانندمی

 حداکثر خودرو، قیمت) %70( درصد هفتاد معادل داخلی

 مدت دراز تسهیالتریال) 100,000,000(میلیون  یکصد

 هاياز بانک صنعت بخش سود نرخ) %50( درصد پنجاه با و

 ریزيبرنامه و مدیریت سازمان .کنند دریافت وام کشور

 )%50( درصد پنجاه معادل اعتبار است موظف کشور
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ردیف در را پرداختی بانکی سودتسهیالت نرخ باقیمانده

  .نماید بینیپیش ساالنه کشور بودجه در خاص اعتباري

نامه اجرایی ماده آیین   30

قانون الحاق  46

موادي به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات 

مصوب  مالی دولت

هیأت  16/1/1385

 وزیران

  

نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح ـ در این آیین1ماده   معانی اصطالحات  1ماده

الف ـ هزینه سرانه دولتی: میزانی از  :روندمربوط به کار می

اي است که در ازاي انجام هر فعالیت یا هزینهاعتبارات 

مند از خدمت یا برخوردار شدن هر یک از افراد بهره

خدمات دستگاه اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه 

ب ـ هزینه سرانه  .بینی شده استدر بودجه دستگاه پیش

خرید خدمت: درصدي از هزینه سرانه دولتی است که به 

ت، منطقه و کیفیت کار تعیین و به تناسب موضوع فعالی

ج ـ  .گرددبخش غیردولتی در ازاي انجام کار پرداخت می

خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیتهاي 

بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی، 

غیرحاکمیتی  و خریدخدماتشهرداریها و دهیاریها 
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188 

 

عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ونی مربوط دستگاههاي اجرایی با رعایت مقررات قان

د ـ  .مشروط به عدم دریافت هزینه اضافی از اشخاص

دستگاه خریدار خدمت: کلیه دستگاههاي اجرایی مذکور 

امور هـ ـ  .) قانون برنامه چهارم توسعه160در ماده (

غیرحاکمیتی: کلیه تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، 

ـ واحد استانی: واحد سازمانی .زیر بنایی و اقتصادي تابعه  و 

دستگاههاي اجرایی است که به منظور اعمال اختیارات و 

در مرکز استان تشکیل شده  انجام وظایف دستگاه اجرایی،

  .است

نامه اجرایی ماده آیین   31

قانون الحاق موادي  46

به قانون تنظیم بخشی از 

 مقررات مالی دولت

تشکیل کارگروه به   2ماده 

تصدیهاي منظور احصاي 

اجتماعی، فرهنگی، 

خدماتی، زیربنایی و 

ـ به منظور احصاي تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، 2ماده

خدماتی، زیربنایی و اقتصادي دستگاههاي اجرایی، با 

) قانون برنامه چهارم توسعه، کارگروهـی 135رعایت ماده (

ریزي کشـور ت رئیس سازمان مدیریت و برنامهبه مسئـولی

و بـا حضـور معـاون اجـرایـی رییس جمهور، وزیر کشور، 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 16/1/1385مصوب 

  هیأت وزیران

اقتصادي دستگاههاي 

  اجرایی

وزیر امور اقتصادي و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس 

ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاي دستگاه ذي

نامه اقدام و ) این آیین1ماده (» هـ«موارد موضوع بند 

) 160ههاي اجرایی موضوع ماده (جهت اجرا به دستگا

  .نمایدقانون برنامه چهارم اعالم می

نامه اجرایی ماده آیین   32

قانون الحاق موادي  46

به قانون تنظیم بخشی از 

 مقررات مالی دولت

 16/1/1385مصوب 

  هیأت وزیران

صالحیت دستگاه هاي   3ماده 

خریدار خدمت در انجام 

تمام یا قسمتی از امور 

ود از غیرحاکمیتی خ

  طریق بخش غیردولتی 

توانند از تاریخ ـ دستگاههاي خریدار خدمت می3ماده

ی نامه تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتتصویب این آیین

خود را از طریق بخش غیردولتی واجد شرایط با رعایت 

مقررات و به شرطی که منجر به دریافت هزینه اضافه از 

 قبل از خرید از بخش گونه امورمردم نسبت به انجام این

لی غیردولتی نگردد و نیز به شرط کاهش اعتبارات هزینه ما

  .کیفیت خدمات، انجام دهند و ارتقاء

نامه اجرایی ماده آیین   33

قانون الحاق موادي  46

وظایف و اختیارات   5ماده 

  اجراییدستگاه 

ـ وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر  5ماده 

) قانون الحاق 46الف ـ تدوین برنامه تحقق ماده ( :است
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

به قانون تنظیم بخشی از 

 مقررات مالی دولت

 16/1/1385مصوب 

  هیأت وزیران

موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در 

ب ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد  .دستگاه متبوع

موردنظر درخصوص صالحیت فنی و اخالقی بخش 

ج ـ تعیین و  .موردنظر جهت خرید خدمات غیردولتی

تنظیم چـارچـوب قـرارداد خریدخدمات به منظـور 

د ـ تعیین میزان هزینه سرانه  .مبـادلـه با بخش غیردولتی

خرید خدمات با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت 

و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات و 

ـ انجام نظارتهاي مستمر به  هـ .فعالیتهاي خریداري شده

منظور رعایت استانداردهاي مربوط و جلوگیري از کاهش 

رضایتمندي ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات 

اي فعالیتها به منظور و ـ کنترل هزینه .خریداري شده

هاي اضافی جلوگیري از احتمال پرداخت وجوه و هزینه

رداد بابت فعالیتها توسط ارباب رجوع به واحدهاي طرف قرا
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي ارایه خدمات و خدمات خریداري شده و اعالم تعرفه

ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد بخش  .کننده نهاییبه مصرف

غیردولتی طرف قرارداد و ارایه پیشنهادهاي الزم جهت 

ح ـ رسیدگی به تخلفات  .ارتقاء کیفیت خدمات رسانی

ن به مراجع طرف قرارداد از شرایط خرید خدمت و ارجاع آ

 .ذي ربط

ط ـ ارایه راهنمایی و هماهنگیهاي الزم به دستگاه استانی 

  .در زمینه اجراي این ماده

نامه اجرایی ماده آیین   34

قانون الحاق موادي  46

به قانون تنظیم بخشی از 

 مقررات مالی دولت

 16/1/1385مصوب 

  هیأت وزیران

صرفه جویی ناشی از   8و 7ماده 

  نامهاجراي مفاد آیین 

ـ معاون اداري و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین  7ماده 

مشابه دستگاه خریدار خدمت موظف است ساالنه مبالغ 

نامه را به وزیر یا جویی شده در اجراي مفاد این آیینصرفه

 .باالترین مقام دستگاه اطالع دهد

نامه با جویی ناشی از اجراي مفاد این آیینـ صرفه 8ماده 

وانین و مقررات به صورت مشخص و در قالب رعایت ق
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي متبادله با سازمان مدیریت و اصالحیه موافقتنامه

ریزي کشور یا استان (حسب مورد) جهت ارتقاي برنامه

یابد و در کیفیت خدمات دستگاه اجرایی اختصاص می

مورد آن گروه از دستگاههاي اجرایی که ملزم به مبادله 

تصویب باالترین مرجع  باشند باموافقتنامه نمی

گیري دستگاه به سایر امور در جهت ارتقاي کیفیت تصمیم

  .یابداختصاص می

نامه اجرایی ماده آیین   35

قانون الحاق موادي  46

به قانون تنظیم بخشی از 

 مقررات مالی دولت

 16/1/1385مصوب 

  هیأت وزیران

ارائه گزارش عملکرد   9ماده 

ماده به تفکیک فعالیت 

وزیر یا باالترین ها توسط 

مقام دستگاه خریدار 

خدمت به سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي 

  کشور

ـ وزیر یا باالترین مقام دستگاه خریدار خدمت  9ماده 

ا موظف است گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیته

تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و 

تبصره ـ گزارش عملکرد  .ریزي کشور اعالم نمایدبرنامه

) قانون یادشده در واحدهاي استانی در مقاطع 46ماده (

سه ماهه تهیه و براي دستگاه مرکزي متبوع ارسال 

  .گرددمی
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شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نامه اجرایی ماده آیین   36

 قانون تنظیم 34

بخشی از مقررات 

مالی دولت مصوب 

هیأت  18/2/1381

  وزیران

دانشجویان بورسیه و   1ماده 

  اعزامی

نی بورسیه: به دانشجویا -الف  :تعاریف و مفاهیم -1ماده 

 هايگردد که با رعایت ضوابط، کلیه هزینهاطالق می

 -ب  .طرف دولت پرداخت گرددریالی و ارزي آنان از

گردد که با ارزبگیر): به دانشجویانی اطالق میاعزامی(

هاي ریالی خود هزینهدولت،  رعایت ضوابط و مجوز ارزي

  .کنندرا پرداخت 

نامه اجرایی ماده آیین   37

بخشی  قانون تنظیم 34

از مقررات مالی دولت 

 18/2/1381مصوب 

  هیأت وزیران

  

دریافت هزینه پرداخت   2ماده 

دانشجویان شده به 

که از بورسیه و یا اعزامی

تعهدات خودداري ایفاي

  کنندکرده و یا می

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و وزارتخانه -2ماده 

و آزاد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي خرید تعهد

نمودن مدارك و وثایق و همچنین دریافت خسارت از 

تعهدات که از ایفايدانشجویان بورسیه و یا اعزامی

کنند. از دانشجویان بورسیه معادل خودداري کرده و یا می

با احتساب سایر تی به نرخ زمان بازپرداختارزهاي پرداخ

هاي ریالی، و از دانشجویان اعزامی معادل هزینه

پرداخت شده قبلی را التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخمابه
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

داري نزد خزانهکشور (دریافت و به حساب درآمد عمومی

  .نمایندمی کل) واریز

نامه اجرایی ماده آیین   38

ی بخش قانون تنظیم 34

از مقررات مالی دولت 

 18/2/1381مصوب 

  هیأت وزیران

  

تکلیف ضامن -  4و  3ماده 

دانشجویان بورسیه و 

اعزامی به استرداد هزینه 

ها و ارزهاي مصرف شده 

  در برخی موارد

کسر از میزان بدهی -

دانشجو به مبلغی که از 

ضامن دانشجو دریافت 

  گرددمی

بازگشت دانشجویان در مواردي که به منظور  -3ماده 

از ضامن بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط، تضمین

اخذ گردیده است، در صورت عدم ایفاي تعهدات و عدم 

ضامن مکلف به پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو،

باشد. در هر ها و ارزهاي مصرف شده میاسترداد هزینه

 .هد بودبدهی دانشجو نخواصورت بدهی ضامن بیشتر از کل

 نامه از ضامن دانشجومبلغی که مطابق این آیین -4ماده 

 گردد، پس از واریز به حساب درآمددریافت می

  .کشور، از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شدعمومی
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  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نامه اجرایی ماده آیین   39

 قانون تنظیم 35

بخشی از مقررات 

مالی دولت مصوب 

هیأت  8/5/1382

  وزیران

  

دانشجویان پذیرش   1ماده 

خارجی یا دانشجویان 

ایرانی مشغول به 

  تحصیل در خارج

 هاي آموزش عالی (دولتی وـ دانشگاهها و مؤسسه 1ماده  

 ) می توانند دانشجویان خارجی و یا دانشجویانغیردولتی

ایرانی را که در دانشگاههاي سایر کشورها در رشته 

ي و یا ، تحقیقات وفناورتحصیلی مورد تأیید وزارت علوم

آموزش پزشکی مشغول به  ، درمان ووزارت بهداشت

  .تحصیل هستند، پذیرش نمایند

تبصره ـ دانشجوي خارجی به فردي اطالق می شود که 

متوسطه معتبر تابعیت سایر کشورها را داشته و داراي دیپلم

  .باشدمی

نامه اجرایی ماده آیین   40

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

پذیرش متمرکز مطابق   2ماده 

  آیین نامه

نامه ـ پذیرش دانشجویان ایرانی مطابق با آیین 2ماده 

آموزش هايانتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و مؤسسه

هاي آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسه

عالی داخل کشور مصوب دویست و نود ونهمین جلسه 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

به صورت  1374.3.28ریزي مورخ شوراي عالی برنامه  

  .می آیدمتمرکز به عمل 

نامه اجرایی ماده آیین   41

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

بررسی صالحیت علمی و   3ماده 

صدور برگ پذیرش براي 

  دانشجویان خارجی

ـ بررسی صالحیت علمی و صدور برگ پذیرش براي  3ماده 

آموزش هاي دانشجویان خارجی توسط دانشگاهها ومؤسسه

عالی پذیرنده در چارچوب ضوابط و شرایطی که پس از 

پیشنهاد هیأت امناي دانشگاههابه تصویب هیأت وزیران 

  .می رسد، به عمل خواهد آمد

نامه اجرایی ماده آیین   42

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

سقف درصد پذیرش   4ماده 

  دانشگاهدانشجو در هر 

، به ـ سقف درصد پذیرش دانشجو در هر دانشگاه 4ماده 

امناي دانشگاه تفکیک رشته تحصیلی پس از تأیید هیأت

  .به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  

نامه اجرایی ماده آیین   43

بخشی  قانون تنظیم 35

شهریه تحصیلی   5ماده 

نشجویان و هزینه هاي دا

نامه ـ شهریه تحصیلی دانشجویان موضوع این آیین 5ماده 

، و هزینه هاي مربوط به تسهیالت رفاهی ازقبیل خوابگاه
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

  

مربوط به تسهیالت 

  رفاهی

غذا و مانند آن به صورت ارزي و یا ریالی قابل وصول می 

، باشد. میزان این شهریه ودستورالعمل نحوه دریافت آن

تأیید هیأت امناي دانشگاه و تصویب هیأت وزیران پس از 

  شود.تعیین می

نامه اجرایی ماده آیین   44

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

  

مبالغ ارزي واریز   6ماده 

به  دریافتی از دانشجویان

  حساب درآمد اختصاصی

، به حسابی که دانشجویانـ مبالغ ارزي دریافتی از  6ماده 

هر از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران براي

شود، واریز پذیرنده به طور جداگانه افتتاح می دانشگاه

، دانشگاهگردد. این درآمد به عنوان درآمد اختصاصیمی

 عالوه بر سهمیه ارزي پیش بینی شده در بودجه کل کشور،

  .شودتلقی می

نامه اجرایی ماده آیین   45

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

مبالغ ریالی واریز   7ماده 

به  دریافتی از دانشجویان

  حساب درآمد اختصاصی

ن ـ مبالغ ریالی دریافتی از دانشجویان موضوع ای 7ماده 

نده واریز پذیر، به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهنامهآیین

  .می شود
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  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

نامه اجرایی ماده آیین   46

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

روادید تحصیلی صدور   8ماده 

  دانشجویان خارجی

رگ ، با ارایه بـ روادید تحصیلی دانشجویان خارجی 8ماده 

،براساس پذیرش صادر شده از سوي دانشگاه پذیرنده

ضوابط مربوط از سوي دفاتر نمایندگی جمهوري اسالمی 

  .ایران در دیگر کشورها صادر می شود

  

نامه اجرایی ماده آیین   47

بخشی  قانون تنظیم 35

از مقررات مالی دولت 

هیأت  8/5/1382مصوب 

  وزیران

پذیرش اقدام به   9ماده 

دانشجویان ایرانی که 

داراي پذیرش از 

دانشگاههاي معتبر 

یامناطق آزاد خارجی و 

  باشندکشور می

وابط ـ دانشگاهها می توانند پس از تأیید شرایط و ض 9ماده 

پذیرش توسط هیأت امناء و تصویب آن ازسوي هیأت 

وزیران نسبت به پذیرش دانشجویان ایرانی که داراي 

ر پذیرش از دانشگاههاي معتبر خارجی و یامناطق آزاد کشو

  .باشند، اقدام نمایندمی
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نامه اجرایی ماده آیین   48

 قانون تنظیم 42

بخشی از مقررات 

مالی دولت مصوب 

هیأت  26/3/1381

  وزیران

  

پژوهشی اعتبارات عمومی  1ماده 

  دستگاههاي اجرایی

اي هاي اجرایی که از اعتبارات هزینهدستگاه - 1ماده 

عمرانی) سرمایه(هايهاي تملک داراییجاري) و طرح(

نمایند و همچنین استفاده میها مربوط به پژوهش

محاسبات ) قانون4هاي دولتی موضوع ماده (شرکت

و مؤسسات انتفاعی وابسته  - 1366مصوب  -کشور عمومی

یا اعتبارات  پژوهشی وبه دولت که از اعتبارات عمومی

کنند، موظفند حداقل بیست مربوط به خود استفاده می

مذکور را از تی) از اعتبارات منحصراً تحقیقا%20درصد (

ها و مؤسسات طریق عقد قراردادهاي پژوهشی با دانشگاه

ها و بنیاد فرهنگستانآموزش عالی دولتی و غیر دولتی،

هاي ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش علوم، تحقیقات و فناوري و

و  پزشکی، جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش

با مجوز مدیریت علمیترویج کشاورزي یا اعضاي هیأت
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده که در این دانشگاه

شوند، نامیده مینامه به اختصار مؤسسات پژوهشیآیین

  .هزینه نمایند

اعتبارات منحصراً تحقیقاتی عبارت است از  -1تبصره 

 استثنايمربوط به فصل تحقیقات بهاعتبارات عمومی

ها ابالغ هاي متفرقه به دستگاهاعتباراتی که از ردیف

دولتی و هايهاي اجرایی و شرکتگردد که در دستگاهمی

) این 1مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده (

شرح زیر ) قانون بودجه به3نامه و پیوست شماره (آیین

کل اعتبارات  - 1در دستگاههاي اجرایی:  -الف  :است

اي هر دستگاه از فصل تحقیقات هاي سرمایهدارایی تملک

اعتبارات  - 2 .هاي ساختمانی و تجهیزاتیاستثناي طرحبه

هاي اجرایی پس از کسر حقوق و مزایاي اي دستگاههزینه

هاي دولتی و مؤسسات انتفاعی در شرکت -ب  . مستمر
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نامه مندرج آیین ) این1وابسته به دولت موضوع ماده (

اعتبار تحقیقات  - 1:) قانون بودجه3شماره ( پیوستدر

اعتبار تحقیقات  - 2؛ هاي جاريجزیی از هزینه) از حساب(

  هاي جاريهاي سرمایه اي) از حسابجزیی از سایر هزینه(

موافقت کتبی ریاست مؤسسات پژوهشی یا  -2تبصره 

اعضاي نمایندگان مجاز آنها به عنوان مجوز براي همکاران

   .هاي اجرایی قابل قبول خواهد بودبا دستگاههیأت علمی

هاي اجرایی موظفند حداقل سی درصد دستگاه - 3بصره ت

نامه را از طریق آییناین (1)) از اعتبارات موضوع ماده 30%(

به ها (استان ها یا مؤسسات پژوهشیعقد قرارداد با دانشگاه

  .جز شهر تهران) هزینه نمایند

نامه اجرایی ماده آیین   49

بخشی  قانون تنظیم 42

از مقررات مالی دولت 

عقد قرارداد با مؤسسات   2ماده 

پژوهشی یا اعضاي 

نامه از طریق ) این آیین1اعتبارات موضوع ماده ( -2ماده 

با علمییا اعضاي هیأتعقد قرارداد با مؤسسات پژوهشی 

ها و مؤسسات پژوهشی در مجوز مدیریت دانشگاه
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 26/3/1381مصوب 

  هیأت وزیران

علمی براي مصرف هیأت

  اعتبارات پژوهشی

هاي اجراي طرح -الف  :باشدهاي زیر قابل هزینه میزمینه

اجراي  -ب  .پژوهشی مورد نیاز دستگاه اجرایی مربوط

هاي کارشناسی ارشد و دکتراي دانشجویان، مورد نیاز پروژه

   .هاي اجرایی مربوطدستگاه

مه اجرایی ماده ناآیین   50

بخشی  قانون تنظیم 42

از مقررات مالی دولت 

 26/3/1381مصوب 

  هیأت وزیران

اعالم گزارش مصرف یک   3ماده 

  درصد اعتبارات پژوهشی

هاي اجرایی مشمول موظفند هر کلیه دستگاه - 3ماده 

) 1شش ماه یکبار میزان و درصد اعتبارات موضوع ماده(

به سازمان مدیریت و نامه و گزارش آن را این آیین

ریزي کشور اعالم و سازمان مذکور نیز موظف است برنامه

هاي مربوط را به کمیسیون از جمع بندي، گزارش الزمپس

  .ارایه نمایدمجلس شوراي اسالمی

نامه اجرایی ماده آیین   51

بخشی  قانون تنظیم 42

از مقررات مالی دولت 

ذي حسابان و  وظایف  5ماده 

عوامل مالی درخصوص 

اعتبارات پژوهشی 

  دستگاههاي اجرایی

هاي اجرایی ذي حسابان و عوامل مالی دستگاه - 5ماده 

حداقل نامه مکلفند) این آیین1مشمول موضوع ماده (

) از اعتبارات تخصیص یافته به %20بیست درصد (

نامه ربط را طبق این آیینهاي اجرایی ذيدستگاه
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 26/3/1381مصوب 

  هیأت وزیران

) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 42اجراي ماده (براي

دولت، بر اساس جدول زمان بندي محفوظ نگه دارند 

گزارش عملکرد مربوط را قبل از پایان شهریور ماه به و

  .ریزي کشور ارایه نمایندسازمان مدیریت و برنامه

نامه اجرایی ماده آیین   52

بخشی  قانون تنظیم 42

 از مقررات مالی دولت

 26/3/1381مصوب 

  هیأت وزیران

درصد  50امکان مصرف   6ماده 

اعتبارات پژوهشی 

دستگاهها بدون رعایت 

  قانون محاسبات عمومی

 ) اعتبارات قراردادهاي موضوع%50پنجاه درصد ( -6ماده 

مشمول، هاي اجرایینامه در دستگاه) این آیین1ماده (

 –ر کشوبدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی

دولت و با عمومیو دیگر قوانین و مقررات -1366مصوب

رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب 

دیگر مقررات وقانون از رعایت قانون محاسبات عمومی

قابل  - 1364مصوب  -دولت مستثنی هستند عمومی

  .باشدهزینه می
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

آیین نامه جذب و    53

نگهداري نیروي 

انسانی نخبه و 

استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

تعریف نخبه یا استعداد   1ماده 

  برتر

ه کـ نخبه یا استعداد برتر به فردي اطالق می شود 1ماده 

) آیین نامه احراز استعدادهاي برتر و 4براساس ماده (

شوراي  14/6/1385) مورخ 589نخبگی مصوب جلسه (

 گی و مصوبات بنیاد ملی نخبگان، توسطعالی انقالب فرهن

بنیاد مذکور تعیین شده و داراي مدرك تحصیلی حداقل 

   .کارشناسی باشد

آیین نامه جذب و    54

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

شمول مزایاي آیین نامه   2ماده 

که قبل از  بر کارمندانی

ابالغ این آیین نامه، 

نخبه و استعداد برتر 

بوده اند یا در حین 

خدمت نخبه و استعداد 

  برتر شناخته می شوند

خبه و ـ کارمندانی که قبل از ابالغ این آیین نامه، ن2ماده 

د استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعدا

ر آیین نامه قرابرتر شناخته می شوند مشمول مزایاي این 

  .می گیرند
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

آیین نامه جذب و    55

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

عدم منع استفاده از   3ماده 

مزایاي این آیین نامه به 

واسطه دریافت حمایت 

  از بنیاد ملی نخبگان

معنوي از بنیاد ـ دریافت هرگونه حمایت مادي و 3ماده 

ین ملی نخبگان، مانع استفاده از مزایاي مندرج در این آی

  .نامه نمی باشد

  

آیین نامه جذب و    56

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

یک رتبه باالتر براي   4ماده

نخبگان جدیداالستخدام 

  در بدو ورود

نخبگان جدیداالستخدام در بدو ورود و نخبگان  ـ4ماده 

به شاغل در دستگاه هاي اجرایی، در یک رتبه باالتر از رت

  .تعیین شده قرار می گیرند
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

آیین نامه جذب و    57

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

تعلق سقف امتیاز فوق   5ماده

العاده به نخبگان و 

  استعدادهاي برتر

 ـ به نخبگان و استعدادهاي برتر موضوع این آیین5ماده 

ده ) ما10نامه، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند (

  .) قانون مدیریت خدمات کشوري تعلق می گیرد68(

  

آیین نامه جذب و    58

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

اجرایی  هايدستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

ساعت شناور کارمندان   6ماده

  نخبه یا استعداد برتر

فرد  ـ دستگاه اجرایی می تواند با توجه به توانمندي6ماده 

نخبه یا استعداد برتر و شغل مورد تصدي وي، با رعایت 

) قانون مدیریت خدمات کشوري، ساعت کار 87ماده (

  .رت شناور تعیین نمایداینگونه کارمندان را به صو

  

آیین نامه جذب و    59

نگهداري نیروي انسانی 

 درصدي 50کاهش   7ماده

سوابق تجربی مورد نیاز 

ـ سوابق تجربی مورد نیاز براي انتصاب به پست هاي 7ماده 

) قانون 54) و (53مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

براي انتصاب به پست 

هاي مدیریتی و 

سرپرستی براي 

مشمولین این آیین نامه 

  کارمنداننسبت به سایر 

مدیریت خدمات کشوري براي مشمولین این آیین نامه 

  .نسبت به سایر کارمندان ، تا پنجاه درصد کاهش می یابد

  

آیین نامه جذب و    60

نگهداري نیروي انسانی 

استعداد برتر در نخبه و 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

در اولویت قرار گرفتن   8ماده 

نخبگان در استفاده از 

کوتاه راتبه هاي آموزشی 

مدت داخل و خارج از 

  کشور

اه ـ نخبگان در استفاده از راتبه هاي آموزشی کوت 8ماده 

ن مدت داخل و خارج از کشور در شرایط مساوي با دیگرا

  .در اولویت قرار می گیرند

  

آیین نامه جذب و    61

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

در اولویت قرار دادن   9ماده 

افراد نخبه و استعداد 

ها نیروـ دستگاه هاي اجرایی موظفند در استفاده از 9ماده 

ر داز محل امریه سربازي، افراد نخبه و استعداد برتر را 

  .اولویت قرار دهند
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

هاي برتر در دستگاه

  اجرایی

  

آیین نامه جذب و    62

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

اعالم نیاز دستگاه ها به   10ماده 

بنیاد ملی نخبگان قبل از 

  انتشار آگهی

هی ـ دستگاه هاي اجرایی موظفند قبل از انتشار آگ10ماده 

 استخدامی، نیازهاي خود را به بنیاد ملی نخبگان اعالم

  .نمایند

  

آیین نامه جذب و    63

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

اطالعات منظور نمودن   11ماده 

کارمندان نخبه مربوط به 

یا استعداد برتر در 

سامانه کارکنان نظام 

توسط  اداري کشور

ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 11ماده 

جمهور موظف است در سامانه کارکنان نظام اداري کشور، 

نظور د برتر را ماطالعات مربوط به کارمندان نخبه یا استعدا

  .نماید
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

معاونت توسعه مدیریت 

و سرمایه انسانی رییس 

  جمهور

آیین نامه جذب و    64

نگهداري نیروي انسانی 

نخبه و استعداد برتر در 

هاي اجرایی دستگاه

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

دستورالعمل نحوه و تهیه   12ماده 

شرایط بکارگیري افراد 

مشمول این آیین نامه 

 در دستگاه هاي اجرایی

با همکاري بنیاد ملی 

  نخبگان

ـ دستورالعمل نحوه و شرایط بکارگیري افراد 12ماده 

 مشمول این آیین نامه در دستگاه هاي اجرایی، با رعایت

مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

انسانی رییس جمهور با همکاري بنیاد ملی نخبگان تهیه 

  .خواهد شد

  

آیین نامه جذب و    65

نگهداري نیروي انسانی 

برتر در نخبه و استعداد 

هاي اجرایی دستگاه

هـ 30987ت/17814ـ تصـویـب نامـه شمـاره 13ماده     13ماده 

 .لغو می شود 12/7/1383مـورخ 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 9/11/1390مصوب

  هیأت وزیران

موضوع آیین نامه    66

)قانون نحوه 10ماده (

انجام امور مالی و 

معامالتی دانشگاهها و 

موسسات آموزش 

عالی و تحقیقاتی 

 7/6/1380مصوب 

  هیأت وزیران

دایره شمول آئین نامه   _____

مالی و معامالتی 

  دانشگاهها

کلیه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قانونی و 

مصوب شوراي گسترش دانشگاهها مشمول آئین نامه مالی 

و معامالتی دانشگاهها بوده و از شمول قانون محاسبات 

  )مستثنی می باشند.31عمومی به جز ماده (
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ه تصویب نام   67

درخصوص فوق العاده 

تهاي هاي مصوب هیأ

امنا مندرج در حکم 

کارگزینی کارکنان 

دانشگاهها و 

مؤسسات آموزش 

عالی مصوب 

هیأت  27/2/1388

 وزیران

  

  

فوق العاده هاي مصوب   _____

هیأت امناي مؤسسات 

  آموزشی و پژوهشی

تهاي امنا مندرج در حکم هاي مصوب هیأالعادهـ فوق1

 مؤسسات آموزش عالی اعم ی کارکنان دانشگاهها وکارگزین

 ،العادهاز اعضاي هیئت علمی و غیر هیئت علمی مانند فوق

 .وري مشمول کسورات بازنشستگی استجذب، ویژه، بهره

ـ بار مالی ناشی از سهم دولت درخصوص کارکنان غیر 2

دانشگاهها و مؤسسات  هیئت علمی از محل منابع داخلی

، 1/1/1388ل پرداخت است. از تاریخ آموزش عالی قاب

خدمات کشوري درخصوص کارکنان غیر  قانون مدیریت

سازي ـ به منظور یکسان3 .هیئت علمی مالك عمل است

احکام مربوط به کارکنان غیر هیئت علمی ستادي وزارت 

) 2تحقیقات و فناوري، مصوبات هیئت امناي منطقه ( علوم،

ستادي وزارت  علمیپژوهشی شامل کارکنان غیر هیئت 

  .باشدعلوم، تحقیقات و فناوري نیز می
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ییاجرا نامهیینآ   68

و  یشگیريقانون پ

مقابله با تقلب در 

ی آثار علم یهته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

ح مشرو یدر معان یراصطالحات ز نامه-یینآ ینـ در ا1ماده   تعاریف و اصطالحات  1ماده 

  :روند-یمربوط به کار م

ار آث یهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون: قانون پـ 1

   1396ـ مصوب  یعلم

و  یقاتعلوم، تحق هاي-از وزارتخانه یکـ وزارت: هر 2

  .((حسب مورد یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يفناور

 عالی آموزش مؤسسات و ها-از دانشگاه یکـ مؤسسه: هر 3

 يمصوب شورا یردولتیو غ یاعم از دولت یو پژوهش

 یهعلم هاي-و حوزه یمراجع قانون یرگسترش وزارت و سا

  .یهعلم هاي-گسترش حوزه يمجوز از شورا يدارا

 يماهو ینداز فرا یکه بخش یـ خدمات متعارف: خدمات 4

و  یستندپژوهش ن یجانجام و گزارش نتا ی،طراح

پژوهشگر به  یا یآنها توسط گروه پژوهش سپاري-برون
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

مانند آن  یا الزحمه-پرداخت حق يشخص ثالث در ازا

  .هر رشته موجه است ینمتخصص یبراساس عرف علم

  .نونـ آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قا 5

که در آن،  ي): سازوکاریی(همانندجو یابی -ـ مشابهت  6

 هیسمتن از کاربر و مقا یافتسامانه تحت شبکه (وب) با در

 امهن - یان(پروپوزال)، پا شنهادهیخودکار آن با متن کامل پ

موجود در  هاي-و مقاله پژوهشی - طرح کتاب، رساله، ، -

 شبکه رآزاد د یدسترس يداده و مدارك دارا هاي - یگاهپا

و  يهمانند یزانو م یابیهمانند را باز هاي -(وب)، نوشته 

  دهد - یم یشمنبع اطالعات همانند را نما

 و یراناطالعات ا يفناور: پژوهشگاه علوم و یرانداكـ ا7

  همتراز آن (حسب مورد).
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   69

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

و  2ماده 

  هاي آنتبصره

 یکارگروه وزارتتشکیل 

اخالق در پژوهش در 

   سطح وزارت

 یشگیرانهو انجام اقدامات پ گذاريیاستمنظور سـ به2ماده

 ) ماده واحده قانون،7) تبصره (2) و (1( يموضوع بندها

ت، اخالق در پژوهش، نظار ياستانداردها و راهنماها ینتدو

 ینب یهو وحدت رو یهماهنگ یجادا ی،اعتباربخش

 یناخالق در پژوهش مؤسسات، تدو هايکارگروه

کتاب،  رساله، یلاز قب یآثار علم یهته ياستانداردها

ه ب یدگیو مانند آنها و رس پژوهشی طرح مقاله، نامه،یانپا

کارگروه اخالق در پژوهش  یماتاعتراضات نسبت به تصم

اخالق در پژوهش در سطح  یمؤسسات، کارگروه وزارت

  :شودیم یلتشک یرز یبوزارت و با ترک

  ییس)(ر یروز یـ معاون پژوهش1

  .یروز یـ معاون آموزش2

  .یرو امور مجلس وز یـ معاون حقوق3

  .یرانداكا ییسـ ر 4
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

  .یعلم هیأت عضو نظرـ دو نفر پژوهشگر صاحب 5

   .رشته حقوق یعلم یأتنفر عضو ه یکـ  6

  ـ دو نفر صاحب نظر در حوزه اخالق در پژوهش 7

ماده به  ین) ا7) و (6)، (5( هاي-یفرد يـ اعضا1تبصره

) 2به مدت ( یرو با حکم وز یروز یمعاون پژوهش یشنهادپ

 یلدو دوره متوا يو انتخاب آنان برا شوند-یسال انتخاب م

  .مجاز است

وزارت  یکارگروه در معاونت پژوهش یرخانهـ دب2تبصره

و  شود-یم یلتشک یدجد یساختار سازمان یجادبدون ا

اخالق در پژوهش توسط معاون  یکارگروه وزارت یماتتصم

   .شود-یابالغ م یروز یپژوهش

موظف است گزارش ساالنه اقدامات  رخانهیـ دب3تبصره

  .کند یهارا ربط-يذ یرکارگروه را به وز

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  

216 

 

عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

اخالق در پژوهش،  یکارگروه وزارت یلـ با تشک4تبصره

متناظر موجود در وزارت منحل  هاي-کارگروه یرسا

  .شوندیم

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   70

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

و  3ماده 

  هاي آنتبصره

تشکیل کارگروه اخالق 

  در پژوهش

مصوب  یاخالق ياستانداردها یتـ به منظور رعا3ماده

اخالق در پژوهش در مراحل مختلف  یکارگروه وزارت

 همچنین و ها -پژوهش  یجاجرا و گزارش نتا ی،طراح

 یرکارگروه مذکور از جمله اتخاذ تداب هاي - یاستس ياجرا

) ماده 7) تبصره (2) و (1( يموضوع بندها یشگیرانهپ

اخالق در پژوهش در سطح مؤسسه  روهواحده قانون، کارگ

  :شود - یتشکل م یرز یببا ترک

  ییس)مؤسسه (ر ییسـ ر1

مشابه) مؤسسه  ینعناو یا( يو فناور یـ معاون پژوهش2

  یر)(دب

  .سسهمؤ یـ معاون آموزش3
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 امور در نظر -صاحب  یعلم یأتـ سه نفر عضو ه 4

مؤسسه و  يو فناور یمعاون پژوهش یبا معرف پژوهشی

  .موسسه ییسحکم ر

به انتخاب  یجامعه علم یندهنفر به عنوان نما یکـ  5

  .مؤسسه ییسو حکم ر یعلم هاي-مجمع انجمن

 و انتخاب به پژوهش در اخالق نظر-نفر صاحب یکـ  6

  .مؤسسه رییس حکم

رشته حقوق به انتخاب و  یعلم یأتنفر عضو ه یکـ  7

  .مؤسسه ییسحکم ر

 ماده ین) ا7) و (6)، (5)، (4( هاي-یفرد يـ اعضا1تبصره

 دو يو انتخاب آنان برا شوند-ی) سال انتخاب م2به مدت (

  .مجاز است یدوره متوال
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 يو فناور یکارگروه در معاونت پژوهش یرخانهـ دب2تبصره

 یساختار سازمان یجادمشابه) مؤسسه و بدون ا ینعناو یا(

  .شود-یم یلتشک یدجد

خود  یالتیکه با توجه به ساختار تشک یـ مؤسسات3تبصره

کارگروه اخالق در  یلوزارت، امکان تشک یصبه تشخ

 ینیآ ینمقرر در ا یفتکال يپژوهش را ندارند، از نظر اجرا

 -از دانشگاه  یکی پژوهش در اخالق کارگروه تابع نامه، -

  وزارت خواهند بود. یصبه تشخ یدولت هاي

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   71

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

کارگروه اخالق  یفوظا  4ماده 

   در پژوهش مؤسسه

کارگروه اخالق در پژوهش مؤسسه به شرح  یفـ وظا4ماده

  :است یرز

بروز  هاي - ینهعلل و زم شناسی - یبو آس یـ بررس1

در سطح  یشگیرانهپ یرو اعمال تداب یتخلفات پژوهش

  .ربطيذ يمؤسسه و ارجاع موضوع به واحدها
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

روه موجود به کارگ هاي - یهاصالح مقررات و رو یشنهادـ پ2

 هايینهکاهش زم ياخالق در پژوهش در راستا یوزارت

  .یبروز تخلفات پژوهش

 -و اطالع  یعلم ياخالق در پژوهش، درستکار یجـ ترو3

  .در سطح مؤسسه رسانی

 یأته ياعضا یسطح آگاه یشافزا يبرا ریزي -ـ برنامه 4

 يبرگزار یقو کارکنان مؤسسه از طر یاندانشجو ی،علم

 یعلم هاي - نشست ها، - یشهما ی،آموزش هاي -کارگاه 

  .آن یرو نظا

مصوب اخالق  يدرخصوص استانداردها رسانی-ـ اطالع 5

اخالق در پژوهش و  یدر پژوهش، مصوبات کارگروه وزارت

 - می اعالم ربط - يموارد مشابه که توسط مراجع ذ یرسا

  .شود
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ارتکاب  هاي -گزارش  یو کارشناس یهاول یـ بررس 6

  .نامه - یینآ ین) ا10موضوع ماده ( یتخلفات پژوهش

و اخالق در پژوهش  یمصوبات کارگروه وزارت يـ اجرا7

  .گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع یهارا

 هایی -(پروپوزال) پژوهش  یشنهادهپ یبو تصو یـ بررس 8

اخالق در پژوهش،  یکه براساس مصوبات کارگروه وزارت

ه از کارگرو ییدیهشروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأ

  اخالق در پژوهش موسسه است.

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   72

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

دستورالعمل نحوه   5ماده 

روش کار و  یل،تشک

کارگروه  یفشرح وظا

اخالق در پژوهش، نحوه 

تعارض منافع،  یریتمد

و نحوه انتخاب  یطشرا

روش کار و شرح  یل،ـ دستورالعمل نحوه تشک 5ماده

تعارض  یریتکارگروه اخالق در پژوهش، نحوه مد یفوظا

نحوه  ی،جامعه علم یندهو نحوه انتخاب نما یطمنافع، شرا

بازرسان در سطح  یابازرس  یطانتخاب، آموزش و شرا

 ربط - يذ یروز بیوزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به تصو
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ی،جامعه علم یندهنما

نحوه انتخاب، آموزش و 

بازرسان  یابازرس  یطشرا

در سطح وزارت و 

   مؤسسات

 شوند-ی) سال انتخاب م2مدت ( يبرا بازرسان. رسد - می

  مجاز است. یدو دوره متوال يو انتخاب آنها برا

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   73

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

و  6ماده 

  هاي آنتبصره

وظایف کؤسسه در 

ماده  9اجراي تبصره 

  واحده قانون

) ماده 9تبصره ( يـ مؤسسه موظف است در اجرا 6ماده

  :را انجام دهد یرواحده قانون اقدامات ز

فاقد  هاينامهپایان و ها(پروپوزال)ها، رساله یشنهادهـ پ1

پس از  یدبا یلیتکم یالتتحص یاندانشجو بنديطبقه

  .ثبت شود یرانداكدر مؤسسه، در ا یبتصو

در  باید دفاع از قبل ها - نامه - پایان و ها-رساله یهـ کل2

 -گزارش مشابهت  یهشود و ارا یابی -مشابهت  یرانداكا

موظف  یرانداكاست. ا یکسب مجوز دفاع الزام يبرا یابی
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

مؤسسه  ي) را براینبرخط (آنال یابی -است  امکان مشابهت 

  .کند یجادا

 رانداكای در رساله/  نامه - یانپا ییثبت نها یگواه یهـ ارا3

 یازاست. استفاده از امت یالزام یلفراغت از تحص يبرا

به مرت يارتقا یه،پا یعترف يرساله مربوط برا /نامه-یانپا

از  يو برخوردار یحساب مال یهو تسو یعلم یأته ياعضا

و  ییثبت نها یگواه یهآن، منوط به ارا یمال یايمزا

 یواهاست. گ ایرانداك در رساله/  نامه - یانپا یابی-مشابهت

  .) قابل دسترس باشدینبه صورت برخط (آنال یدمذکور با

ـ مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و 1 تبصره

ماده را در  ینموظفند اطالعات موضوع ا یآموزش پزشک

  .یندنما یابی-وزارتخانه ثبت و مشابهت ینسامانه ا
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 انتقال و يالزم را برا یداتموظف است تمه یادشده وزارت

 یرانداكا يمطابق استانداردها یرانداكثبت اطالعات در ا

  .اتخاذ کند

با  هاي-ـ نحوه عمل درخصوص اطالعات و داده2 تبصره

موضوع  بندي-طبقه يو دارا یدفاع یتی،موضوعات امن

 یتدول ياسناد محرمانه و سر يقانون مجازات انتشار و افشا

ـ 1354مصوبآن ـ  ییاجرا نامه-یینـ و آ1353ـ مصوب

 ) قانون64تبصره بند (ت) ماده ( ییاجرا نامه-یینطبق آ

 یو فرهنگ یاجتماع ي،ششم توسعه اقتصاد لهبرنامه پنجسا

  خواهد بود. یرانا یاسالم يجمهور
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   74

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

خدمات  لزوم تصویب  7ماده 

  در مؤسسه متعارف

 ی،از مراحل طراح یککه در هر  یـ خدمات متعارف7ماده

 یدشوند، با یم سپاريپژوهش برون یجانجام و گزارش نتا

 یانبه صورت شفاف ب ی(پروپوزال) پژوهش یشنهادهدر پ

  مؤسسه برسند. یبشوند و به تصو

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   75

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

 تکلیف مؤسسه در انتشار  8ماده 

 هاينامهیانمتن کامل پا

  بندي فاقد طبقه

فاقد  هاينامهیانـ مؤسسه مکلف است متن کامل پا 8ماده

دفاع منتشر  یخرا حداکثر پنج سال پس از تار بندي-طبقه

  .کند
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  ییاجرا نامه-یینآ   76

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

و  9ماده 

  هاي آنتبصره

خاص  ینضابط

  يدادگستر

 ) ماده واحده قانون، وزارت،4تبصره ( يـ در اجرا9ماده

ال از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغ يافراد

 و به یینتع يبه کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستر

 یافتو در يضابطان دادگستر یدوره آموزش یمنظور ط

مربوط  ییبه مراجع قضا يضابطان دادگستر یژهکارت و

 یافتپس از در یادشده. ضابطان خاص کندیم یمعرف

 یفهو مقررات انجام وظ یندر حدود قوان یژهکارت و

  .کنند-یم

موضوع قانون، توسط  یماز جرا یکـ چنانچه هر 1تبصره

به قصد انتفاع و به عنوان حرفه  یو حقوق یقیاشخاص حق

الزم  یقاتتحق یادشدهضابطان خاص  یابد،شغل ارتکاب  یا

و ضمن گزارش به وزارت  دهند-یرا در آن خصوص انجام م

به اطالع  یفريک یبو مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعق

 یتامر مانع طرح شکا ین. ارسانند-یم هرستاندادستان ش
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

و انقالب  یعموم يمؤسسه به دادسرا یاوزارت  یممستق

 ینهدر زم یقو تحق ی. ضابطان خاص مکلف به بررسیستن

مؤسسه متبوع  یاحسب نظر وزارت  یادشده یارتکاب یمجرا

  .هستند

موضوع ماده واحده  یممرتکبان جرا یاـ مرتکب 2تبصره

م از جر یناش یافتیقانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه در

  .کنند یزرا به حساب خزانه وار

موضوع ماده  یمجرا یگیريدر پ تواند-یـ وزارت م3تبصره

ان واحده قانون عالوه بر استفاده از بازرسان خود به عنو

ضابطان  یرسا يضابط خاص، در حدود قانون از همکار

  .استفاده کند یزن يدادگستر

ون به موضوع ماده واحده قان یمـ در ارتکاب جرا4تبصره

 یدو تکرار و تعدد آن، ضوابط تشد یافته-صورت سازمان

  مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  ییاجرا نامهیینآ   77

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

و تبصره  10ماده 

  آن

 ترتیب رسیدگی به

ارتکاب  يهاگزارش

موضوع  یتخلفات پژوهش

) ماده واحده 6تبصره (

   قانون

موضوع  یارتکاب تخلفات پژوهش هايـ گزارش10ماده

اخالق  هاي) ماده واحده قانون بدواً در کارگروه6تبصره (

. شوند-یمطرح م نامهیینآ ین) ا3در پژوهش موضوع ماده (

و  یمقدمات یقو تحق یمزبور ضمن بررس هاي -کارگروه 

به کارشناس متخصص در  در صورت لزوم ارجاع امر

خود به مراجع  یشنهادهايرا به همراه پ دهموضوع، پرون

) ماده واحده قانون ارسال 6در تبصره ( شده-بینی-یشپ

و مقررات مربوط، نسبت به  ینتا مطابق قوان کنند-یم

 یادشدهمراجع  يشود. نظر کارگروه برا یدگیموضوع رس

  .دارد یجنبه مشورت

اخالق در پژوهش مکلفند فرد در  هاي -ـ کارگروه  تبصره

کامل پرونده قرار دهند و  یانمظان ارتکاب تقلب را در جر

مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره  يو يبرا

به تمام  یمکلفند امکان دسترس یز) ماده واحده قانون ن6(
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ايرا بر یندهنما یا یلاز وک مندي-اطالعات پرونده و بهره

  تقلب فراهم کنند. فرد در مظان ارتکاب

قانون  ییاجرا نامهیینآ   78

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

 یتقطعضوابط ناظر بر   11ماده 

صادرشده  یتمحکوم

توسط مراجع موضوع 

) ماده واحده 6تبصره (

  قانون

صادرشده توسط  یتمحکوم یتـ در صورت قطع11ماده

) ماده واحده قانون، مراتب به 6مراجع موضوع تبصره (

کشور و  یو استخدام ياطالع مؤسسه و سازمان ادار

در مورد کارکنان بخش  ربط-يذ ییاجرا هاي-دستگاه

 نحو به ها-بخش یررسد و در مورد کارکنان سا یم یدولت

تا نسبت به سلب هرگونه  شدخواهد  رسانی-اطالع مقتضی

 مترتب بر آن و لغو اثر هر گونه يمعنو یا يماد ازیامت

 مشابه ینعناو یارتبه  ی،مرتبه علم یه،پا یلی،مدرك تحص

  الزم را به عمل آورند. یاقدام قانون ی،علم
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  ییاجرا نامهیینآ   79

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

 یلیتحص لغو اثر مدرك  12ماده 

حاصل از تقلب موضوع 

) ماده واحده 6تبصره (

  قانون

حاصل از تقلب موضوع  یلیـ لغو اثر مدرك تحص12ماده

 ی) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علم6تبصره (

 یقطع یتدرکارگروه اخالق در پژوهش مؤسسه و محکوم

) ماده واحده قانون، توسط 6در مراجع موضوع تبصره (

  .شود-یننده انجام ممؤسسه صادرک

قانون  ییاجرا نامهیینآ   80

و مقابله با  یشگیريپ

ی آثار علم یهتقلب در ته

 23/05/1398مصوب 

  هیأت وزیران

ارتکاب اجراي ضمانت  13ماده 

موضوع  یتقلب علم

قانون توسط 

آموختگان دانش

خارج از  يهادانشگاه

  کشور

موضوع قانون  یـ در صورت ارتکاب تقلب علم13ماده

خارج از کشور که  هايدانشگاه آموختگانتوسط دانش

قرار گرفته  یابیآنها مورد ارزش یخارج یلیمدرك تحص

از مؤسسات  یکیاست، پرونده حسب مورد توسط وزارت به 

حکم مربوط به ارتکاب  یت. در صورت قطعشود-یارجاع م

صادرشده توسط واحد  یابیه ارزشینامگواه ی،تقلب علم

  صادرکننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  

230 

 

عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 یینامه اجرا یینآ   81

قانون استفاده از 

خدمت خارج از وقت 

 یأته ياعضا يادار

 یرغ يو اعضا یعلم

دانشگاه  یعلم یأته

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی و تحق یعال

 14/8/1365مصوب 

  هیأت وزیران

تعداد واحد تدریس   1ماده 

کلیه اعضاي موظف 

هیأت علمی مشمول این 

  نامهآیین

ـ تعداد واحد تدریس موظف کلیه اعضاي هیأت  1ماده 

 16هاي ذیل رعایت تبصره نامه باعلمی مشمول این آیین

  .باشدواحد معادل در هفته می 20الی 

 

تبصره ـ خدمت اجرایی آن عده از اعضاي هیأت علمی که 

مؤسسات آموزش عالی  یا هاهاي اجرایی دانشگاهدر سمت

گ در وزارت فرهنیا تحقیقاتی وابسته و با به صورت مأمور

آموزش عالی و شوراي عالی انقالب فرهنگی خدمت  و

ط ایشان که در ارتبا نمایند به تناسب مسئولیت اجراییمی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا مستقیم با وظایف اصلی

تدریس محسوب واحد  12الی  4باشد معادل  هادانشگاه

تشخیص این تناسب با وزارت فرهنگ و آموزش  .گرددمی

  .عالی است
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  یینامه اجرا یینآ   82

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

اعضاي حکم در مورد   2ماده 

هیأت علمی شاغل در 

ها و مؤسسات دانشگاه

که تعداد  آموزش عالی

واحد کافی براي تدریس 

آنان وجود ندارد و 

هاي طرحمجري طرح یا

  پژوهشی هستند مستقل

ـ براي آن عده از اعضاي هیأت علمی شاغل در  2ماده 

که تعداد واحد کافی  ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه

هاي طرحوجود ندارد و مجري طرح یابراي تدریس آنان 

ها معادل پژوهشی هستند اجراي این طرح یا طرح مستقل

 .شودواحد تدریس محسوب می 5

تبصره ـ منظور از طرح مستقل پژوهشی طرحی است که 

مؤسسه آموزشی و  به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه یا

مجریان آن جدا از پژوهشی رسیده باشد و مجري طرح یا

ساعت به  15الی  5جهت اجراي آن بین  یف آموزشیوظا

 تناسب کیفیت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام

ننموده و نتیجه آن به صورت گونه وجهی دریافتآن هیچ

آموزش دانشجویان و سایر  سمینار و مقاله جهت تدریس و

  .اعضاي هیأت علمی ارایه گردد
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  یینامه اجرا یینآ   83

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

حکم در مورد اجراي   3ماده 

هاي معین پروژه  

توسط اعضاي هیأت 

علمی پژوهش مراکز 

ساعت  45تحقیقاتی که

در خدمت دانشگاه یا 

مؤسسات تحقیقاتی 

 هستند 

  

هاي معین که توسط اعضاي هیأت ـ اجراي پروژه 3ماده 

ساعت در خدمت  45علمی پژوهش مراکز تحقیقاتی که

موظف به دانشگاه یا مؤسسات تحقیقاتی هستند صرفاً 

 باشند حداکثر معادلتحقیقاتی مذکور می هاياجراي پروژه

که  گردد به شرط آنوظف محسوب میواحد تدریس م 12

 .نیز به تدریس نظري بپردازدساعات 8الی  4اعضاي مزبور 

 

 تبصره ـ واحد معادل دروس در تدریس نظري ـ

 آزمایشگاهی ـ کارگاهی ـ سرپرستی پروژه و

  .شودرساله مطابق مصوبه هیأت امنا محاسبه می
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  یینامه اجرا یینآ   84

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

وظیفه دانشگاه ها و   4ماده 

موسسات اموزش عالی 

قرارداد با  در انعقاد

و  اعضاي هیأت علمی

اعضاي غیر هیأت علمی 

نامه این آیین مشمول

طبق فرم ارسالی از 

وزارت فرهنگ وطرف  

آموزش عالی و با توجه 

نامه به مقررات این آیین

ي و رعایت موارد  

د ـ دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ملزم به انعقا 4ماده 

و اعضاي غیر هیأت علمی  قرارداد با اعضاي هیأت علمی

زارت ونامه طبق فرم ارسالی از طرفمشمول این آیین

نامه آموزش عالی و با توجه به مقررات این آیین فرهنگ و

  :باشدو رعایت موارد زیر می

 

هت واحد درسی مورد نیاز ج 20الی  16الف ـ اگر به مقدار 

تحصیلی در مؤسسه محل  سالتدریس عضو به مدت نیم

برابر حقوق و اصلی اعضا وجود داشته باشد، مبلغ قرارداد

باشد، مشروط بر آن که اعضاي ماهانه میمستمر  مزایاي

 45هیأت علمی در تمام مدت سال هر هفته 

  .باشندساعت به انجام وظایف محوله اشتغال داشته

در مؤسسه  "الف"ب ـ اگر تعداد واحدهاي مذکور در بند 

نباشد و اعضاي مزبور در  اصلی اعضا جهت تدریس خالی
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

لغ قرارداد به مبمؤسسه آموزش عالی دیگر تدریس نمایند

گردد و الزم است در متن پرداخت می "الف"بند  شرح

اعضاي فوق استفاده  قرارداد نام مؤسساتی که از خدمت

  .گرددکنند و میزان استفاده آنان ذکرمی

 50ج ـ اگر محل تدریس بعدي اعضا در فاصله بیش از 

داشته باشد، به عضو  کیلومتري مؤسسه اصلی وي قرار

مقررات مربوط العاده مأموریت نیز بر طبقفوقطرف قرارداد 

 50اي که در فاصله بیش از محل اعتبارات مؤسسه از

  .کیلومتر قرار دارد پرداخت خواهد شد

د ـ چنانچه ساعات تدریس مورد نیاز براي اعضاي هیأت 

ساعتی و کمتر از  30علمی بیش از مقدار واحد موظف

صورت مبلغ ساعتی باشد در آن 45تعداد واحد موظف 

سال تحصیلی و با واحد افزوده در دو نیم قرارداد متناسب

 .شودتعیین می با توجه به سقف یک برابر حقوق و مزایا
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  یینامه اجرا یینآ   85

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

مصوب یقاتی و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

اعضاي هیأت  ممنوعیت  5ماده 

 علمی طرف قرارداد

 انعقاد قرارداداز

شفاهی و کتبی 

التدریس و همچنین حق

حق دریافت، حق حضور 

هاي پرداختو دیگر

جلسات و  دولتی در

ها و شوراها و کمیته

المشاوره و دیگر حق

هاي دولتی در پرداخت

ساعت خدمت  45خالل 

 هفتگیموظف 

   

وجه حق ـ اعضاي هیأت علمی طرف قرارداد به هیچ 5ماده 

التدریس و شفاهی و کتبی حق انعقاد هیچ نوع قرارداد

هاي پرداختهمچنین حق دریافت، حق حضور و دیگر

المشاوره و ها و شوراها و حقجلسات و کمیته دولتی در

ساعت خدمت  45هاي دولتی را در خالل دیگر پرداخت

نحوه استفاده از ساعات موظف  .فتگی نداردموظف ه

 قانون 2خدمت اعضا مطابق قرارداد و با رعایت تبصره 

  .گرددتعیین می

 التدریس منحصراً در خارج ازتبصره ـ انعقاد قرارداد حق

توسط مؤسسه اصلی  ساعات موظف خدمت تعیین شده

آموزش عالی زیر باشد. کلیه مؤسساتپذیر میخدمت امکان

فرهنگ و آموزش عالی موظفند از طریق و با  زارتنظر و

 درموافقت مؤسسه اصلی اعضاي هیأت علمی (
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

خارج از ساعات موظف صورت نیاز به خدمت ایشان) براي

 .نمایند التدریس منعقدقرارداد حق

قانون  یینامه اجرا یینآ   86

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

حداقل و حداکثر ساعات   7ماده 

پاسخگویی، ساعات 

اضافه کاري و حقوق و 

  مزایا

 ـ حداقل و حداکثر ساعات در مورد پاسخگویی به 7ماده 

آموزش عالی تعیین و  دانشجویان توسط وزارت فرهنگ و

مبلغ قرارداد گردد. اعضاي غیر هیأت علمی،میابالغ 

 16تعداد ساعات مورد نیاز به خدمت آنان تا  متناسب با

ساعت کار هفتگی  44ساعت کار اضافی در هفته اضافه بر 

صورت انجام خدمت اضافی به مطابق مقررات مربوط و در

در ایام تعطیل الذکر در هفته (ساعت فوق 16میزان بیش از 

 ) حقوق و1).(75طیل) به میزان (و غیر تع

رعایت سقف یک برابر حقوق و مزایاي مستمر ماهانه با

ماهانه تعیین و پرداخت  الزحمهمزایاي مستمر بابت حق

  .خواهد شد
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

گونه وجهی بابت الزحمه هیچتبصره ـ با پرداخت این حق

در جلسه براي مدتی که  کار ساعتی و حق حضوراضافه

باشد پرداخت میی مشمول این طرحاعضاي غیر هیأت علم

 .شد نخواهد

قانون  یینامه اجرا یینآ   87

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

مرجع تعیین تکلیف در   8ماده 

خصوص تعداد نسبت 

غیر هیأت علمی به  افراد

  هیأت علمی

می ـ تعداد نسبت افراد غیر هیأت علمی به هیأت عل 8ماده 

پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسات  نامه بهمشمول این آیین

فرهنگ و آموزش عالی و تحقیقاتی و تصویب وزارت

عالی با توجه به سقف اعتبار مصوب تعیین خواهد  آموزش

  .گردید
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع
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استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

پرداخت امکان   9ماده 

الزحمه مندرج در حق

قرارداد تنظیمی در 

 نامه دراجراي این آیین

هاي حین مرخصی

  و... استعالجی

الزحمه مندرج در قرارداد تنظیمی در اجراي حقپرداخت 

هاي استعالجی با رعایت حین مرخصی نامه دراین آیین

 هايمرخصیمقررات استخدامی مربوط و همچنین

هاي اداري مختلف به استثناي استحقاقی و مأموریت

مطالعاتی و بورس به  هايهاي تحصیلی و فرصتمأموریت

هیأت علمی مشمول این غیر اعضاي هیأت علمی و اعضاي

  .بالمانع است قانون

الزحمه به اعضاي هیأت علمی و غیر تبصره ـ پرداخت حق

نامه که به عنوان مأمور در آیین هیأت علمی مشمول این

وزارت  استثنايبهها و نهادها (خانهمؤسسات و وزارت

فرهنگ و آموزش عالی و شوراي عالی انقالب فرهنگی و 

عالی یا تحقیقاتی وابسته)  سات آموزشها و مؤسدانشگاه

  .استنمایند ممنوعخدمت می
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  یینامه اجرا یینآ   89

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

امکان انعقاد شرایط   10ماده 

قرارداد بین دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی و 

تحقیقاتی وابسته به 

وزارت فرهنگ و آموزش 

عالی با دستگاه ها و 

سازمانهاي دولتی یا 

  خصوصی

ها و قانون، دانشگاه 10ـ در اجراي تبصره  10ماده 

وابسته به وزارت  مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

آموزشی و خدمات فرهنگ و آموزش عالی، به منظور ارایه

 وزارت توانند با موافقتاي میاي و حرفهمشاوره پژوهشی و

ها و مؤسسات، دستگاه هاي زیر بامزبور و با رعایت تبصره

دولتی و یا با بخش خصوصی هايها و شرکتسازمان

  .منعقد نمایند قرارداد همکاري

ف ـ موضوع قرارداد نباید خارج از چهارچوب اهدا 1تبصره 

آموزشی و پژوهشی مربوط  وظایف و فعالیت مؤسسهو 

  .باشد

هاي ـ مبلغ قرارداد با در نظر گرفتن کلیه هزینه 2تبصره 

اجراي قرارداد، محاسبه و تعیین  مستقیم و غیر مستقیم

 .گرددمی

ـ درآمد حاصل از انعقاد اینگونه قراردادها باید با  3تبصره 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ل از قراردادها محل درآمد حاص رعایت مقررات مربوط از

 طور کلیها و بهها و کارگاهصرف گسترش آزمایشگاه

  .توسعه مراکز آموزشی و تحقیقاتی شود

قانون  یینامه اجرا یینآ   90

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

 هیأت 14/8/1365

  وزیران

تجدیدنظر در قرارداد،   13تا11مواد 

فسخ قرارداد، مسوولیت 

  اجراي آیین نامه

ـ دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی  11ماده 

رعایت دقیق ضوابط این  تواند در صورت عدمذیربط می

قرارداد نامه و مندرجات قرارداد توسط عضو ظرفآیین

  .اقدام نمایدتجدیدنظر در قرارداد  نسبت به

در  ـ طرفین قرارداد مجاز به فسخ قرارداد بوده و 12ماده 

اعالم قبلی کتبی یک ماهه  توانند ازصورت تمایل می

نباید نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند و در هر صورت

  .فسخ عامل وقفه در امور آموزشی و پژوهشی گردد این

پیگیري براي ـ مسئولیت اجراي دقیق و نظارت و  13ماده 

با توجه به ساعات و  اجراي ضوابط و مقررات مربوط
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

مؤسسه آموزش واحدهاي موظف به عهده رییس دانشگاه یا

 .باشدتحقیقاتی می عالی و

قانون  یینامه اجرا یینآ   91

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

 قانون بر 6شمول تبصره   14ماده 

اعضاي هیأت علمی 

شاغل که تا تاریخ 

نامه که تصویب این آیین

تقاضاي خود تغییر  به

وضعیت به عضو هیأت 

اند ولکن به علمی داده

   اشتغال دارندکار آموزش

ضاي هیأت علمی شاغل که تا تاریخ ـ فقط اع 14ماده 

 تقاضاي خود تغییر وضعیت به نامه که بهتصویب این آیین

 اشتغال دارنداند ولکن به کار آموزشعضو هیأت علمی داده

  .شوندقانون می 6مشمول تبصره 
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عنوان قوانین و   ردیف

  مقررات

شماره ماده یا 

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

قانون  یینامه اجرا یینآ   92

استفاده از خدمت خارج 

 ياعضا ياز وقت ادار

 يو اعضا یعلم یأته

دانشگاه  یعلم یأته یرغ

ها و مؤسسات آموزش 

یقاتی مصوب و تحق یعال

هیأت  14/8/1365

  وزیران

شیوه استفاده از خدمات   15ماده 

  بازنشستگان

شته ـ استفاده از خدمات بازنشستگان با توجه به ر 15ماده 

ید یا مؤسسه آموزش عالی و تأی تحصیلی با تقاضاي دانشگاه

  .بودوزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد
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  پژوهشگاه قوه قضائیه در آیینه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی -هـ

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 مراکز تأسیس عاریف و ضوابطت 1

 148 مصوب جلسه تحقیقاتی

شوراي 21/1/1369مورخ 

 2و1 هايکمیسیون مشترك

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

تعریف محقق در   1بند 

  مراکز تحقیقاتی

در مرکز تحقیقاتی، به کسی  "محقق"محقق -1

 عضو هیأت علمی،"شود که اطالق می

در یک گروه پژوهشی یا آموزشی فعالیت  "پژوهشی

 کند و وظایف و نحوه ارتقايمیپژوهشی

ها و او تابع مقررات هیأت علمی پژوهشی دانشگاه

  .پژوهشی خواهد بودمؤسسات 

 مراکز تأسیس عاریف و ضوابطت 2

 148مصوب جلسه تحقیقاتی

 شوراي مشترك21/1/1369مورخ 

 2و1کمیسیونهاي

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

ضوابط تأسیس   2بند 

  گروه پژوهشی

  گروه پژوهشی -2

در صورتی که فعالیت پژوهشی در یک دانشکده یا 

هدف "با  و "به صورت مستمر"مؤسسه تحقیقاتی 

 تعریف شده باشد و به تعداد کافی عضو "خاص

 هیأت علمی پژوهشی وجود داشته

باشد، گروه پژوهشی با ضوابط زیر، تأسیس 

 .گرددمی
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 هدف و عنوان گروه پژوهشی منطبق بر -الف 

 هاينیازهاي اساسی کشور در یکی از زمینه

 .اي باشدعلمی، کاربردي و یا میان رشته

عضو هیأت علمی پژوهشی  5حداقل داشتن  -ب 

 .باشند نفر از آنان در گروه پژوهشی تمام وقت 3که 

ا داشتن امکانات و تجهیزات الزم در دانشکده ی -ج 

  .دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی

داشتن دانشجوي دوره دکتري در زمینه  -د 

 دانشجوي تحقیقاتی ارائه شده و یا سه دوره متوالی

  .کارشناسی ارشد

در صورت تمایل دانشکده به استقالل  - 1بصره ت

و زیر  "مرکز"مالی در گروه پژوهشی، گروه با نام

نظر دانشکده اداره خواهد گردید که در این 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

بوده ولی سایر ضوابط  داراي استقالل مالیصورت

  .باشدمی "گروه"آن تابع ضوابط 

مؤسسات تحقیقاتی غیر وابسته به  - 2تبصره 

معاف خواهند "د"از شرط مندرج در بند ها، دانشگاه

  .بود

 مراکز تأسیس عاریف و ضوابطت 3

 148مصوب جلسه تحقیقاتی

 شوراي مشترك 21/1/1369مورخ 

 2و1 هايکمیسیون

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

ضوابط تشکیل   3بند 

  پژوهشکده

  پژوهشکده -3

هاي پژوهشی دانشگاه در صورتی که حدود فعالیت

ایجاد  دانشکده، فراتر باشد واز سطح یک 

در دانشگاه یا به صورت مستقل  "ايمؤسسه"

زیر تأسیس  با شرایط "پژوهشکده"ضرورت یابد،

 :گرددمی

هاي فعالیتهاي تحقیقاتی پژوهشکده در زمینه -الف 

منطبق بر نیازهاي  اي وبنیادي، کاربردي و یا توسعه

ته رشاساسی کشور خواهد بود و پژوهشکده در یک
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

تواند در اي میمیان رشته مشخص و یا به صورت

  .هاي فوق تشکیل گرددهر یک از زمینه

گروه پژوهشی با شرایط  3داشتن حداقل  -ب 

  "2"مندرج در بند 

داشتن امکانات و تجهیزات مستقل براي امور  -ج 

 .تحقیقاتی

پژوهشکده، از نظر مالی، مستقل و از  - 1تبصره 

  .بود دانشکده خواهدنظر اداري، مشابه یک 

عناوین زیر، معادل پژوهشکده خواهد  - 2تبصره 

 :بود

  مرکز تحقیقاتی -الف 

  )پژوهشیمؤسسه تحقیقاتی ( -ب 

گاه، سطح فعالیت تحقیقاتی در هر - 3تبصره 

ندارند،  مؤسسات و مراکزي که عنوان دانشگاه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 توانند نسبت به تأسیسمعادل پژوهشکده باشد، می

مؤسسه تحقیقاتی) اقدام  نظیر مرکز و(پژوهشکده، 

توانند نسبت به ارائه نمایند. این گونه مؤسسات می

صورت کارشناسی ارشد و دکتراي پژوهشی در دوره

 داشتن شرایط و ضوابط آموزشی و پژوهشی مصوب

  .ها اقدام کنندبا همکاري و تحت نظارت دانشگاه

 تأسیس عاریف و ضوابطت 4

 لسهمصوب ج مراکزتحقیقاتی

شوراي  21/1/1369مورخ 148

 2و1 هايکمیسیون مشترك

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

شرایط ایجاد   4بند 

  پژوهشگاه

  پژوهشگاه- 4

هاي پژوهشی، در سطح در صورتی که فعالیت

 گسترده، مورد نظر باشد، واحد پژوهشی مستقل

  :گرددپژوهشگاه) با شرایط زیر ایجاد می(

پژوهشکده) مؤسسه پژوهشی (دارا بودن سه  -الف 

  3با شرایط مندرج در بند 

داشتن امکانات و تجهیزات مستقل براي امور  -ب 

 .تحقیقاتی
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

توانند نسبت به ارائه دوره ها میپژوهشگاه -تبصره 

پژوهشی، بر طبق  کارشناسی ارشد و دکتراي

 .اقدام کنند "3"از بند  - 3شرایط تبصره 

 مراکز تأسیس عاریف و ضوابطت 5

 148مصوب جلسه تحقیقاتی

 شوراي مشترك 21/1/1369مورخ 

 2و1 هايکمیسیون

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

روش ایجاد   5بند 

واحدهاي 

  تحقیقاتی

  روش ایجاد واحدهاي تحقیقاتی -5

استخدام کادر به عنوان عضو هیأت علمی  -الف 

 ها و مؤسسات آموزشپژوهشی در دانشگاه

کادر به عنوان عضو هیأت  عالی، نظیر استخدام

 آموزشی بوده و تبدیل وضعیت ازعلمی

هیأت علمی آموزشی به هیأت علمی پژوهشی، به 

 ها و تصویب هیأتهايپیشنهاد دانشگاه

  .گیردممیزه، صورت می

تأسیس گروه یا مرکز پژوهشی، پژوهشکده و  -ب 

یا پژوهشگاه، بر حسب مورد، به پیشنهاددانشگاه یا 

مراکز وزارتخانه ذیربط و در خصوصسازمان و یا 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

افراد حقیقی و یا  تحقیقاتی غیر دولتی توسط

حقوقی بنا به مورد در معاونت پژوهشی وزارت 

وزارت یا معاونت پژوهشی فرهنگ و آموزش عالی و

شود بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی می

نهایی و تصویب اساسنامه، به  و جهت رسیدگی

ارجاع خواهد ش عالی مربوط،شوراي گسترش آموز

 .گردید

ج: رؤساي مراکز واحدهاي تحقیقاتی، باید از میان 

صالحیتشان،  اعضاي برجسته هیأت علمی باشند و

 در جهت اهداف مؤسسه بر حسب مورد به تأیید

  .وزارتین مربوط برسد

در خصوص رؤساي واحدهاي تحقیقاتی  -تبصره 

 شرط بخش غیر دولتی، عضویت در هیأت علمی،

  .نیست
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 مراکز تأسیس عاریف و ضوابطت 6

 148مصوب جلسه تحقیقاتی

 شوراي مشترك21/1/1369مورخ 

 2و1هايکمیسیون

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

استفاده مراکز   6بند 

تحقیقاتی از 

امتیازات و 

  تسهیالت

مراکز تحقیقاتی که بر اساس این ضوابط، تأسیس -6

 تسهیالتی که توانند از امتیازات وشوند، میمی

نامه آن به پیشنهاد مشترك وزارتین فرهنگ آیین

درمان و آموزش پزشکی  آموزش عالی و بهداشت،و

  .به تصویب دولت خواهد رسید، استفاده کنند

 مراکز تأسیس عاریف و ضوابطت 7

 148مصوب جلسه تحقیقاتی

 شوراي مشترك 21/1/1369مورخ 

 2و1 هايکمیسیون

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

لغو مجوز تأسیس   7بند 

  مراکز تحقیقاتی

مراکز تحقیقاتی که پس از تشکیل، شرایط -7

بدهند، مجوز  نامه را از دستمندرج در این آیین

تأسیس آنها بر حسب مورد توسط شوراي 

لغو خواهد  آموزش عالی وزارتین ذیربط،گسترش

  .گردید

 امور در کشور راهبردي سند 8

 1391 مهرماه 11 نخبگان ابالغی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 نظام استقرار  1راهبرد کالن 

 هدایت و شناسایی

  نخبگانی اجتماعات

 وظیفه نخبگانی نظام کالن، اهداف تحقق براي

 ،»توانمندسازي« ،»هدایت و شناسایی«

 و نخبگانی اجتماع »اثرگذاري براي سازيزمینه«



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

251 

 

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 زیر توسعه« و »مدیریت و سیاستگذاري« نیز

 .دارد عهده بر را »الزم هايساخت

 هدایت و شناسایی نظام استقرار: 1راهبرد کالن

  نخبگانی اجتماعات

 سطوح، تعریف در بخشیتنوع. 1ملی راهبرد

 هايوروش نخبگانی هايفعالیت هايحوزه

  آنها شناسایی

 ملی هاياقدام

 مربوط مقررات و ضوابط بازتعریف و بازنگري .1.1

 از پشتیبانی و جذب شناسایی، فرایندهاي به

 بر تأکید با مسئول هايدستگاه در نخبگانی اجتماع

  نخبگانی فعالیت رصد

 اعتبارسنجی، اعتباردهی، سازوکارهاي توسعه .2.2

 »ايحرفه ـ تخصصی نهادهاي« ارتقاي و بنديرتبه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 استانداردهاي و مقررات ضوابط، اساس بر کشور

  نخبگان ملی بنیاد تأیید مورد عمومی

 استانداردها، تنظیم و شرایط تمهید .3.3

 بیشتر مشارکت براي مقررات و ضوابط ها،نظامنامه

 مدارس، فعالیت و تأسیس در غیردولتی بخش

 در پرور نخبه نهادهاي و تخصصی آموزشی مراکز

 درسی محتواي و هاروش با و مختلف هايحوزه

  متنوع

 هارقابت و هاجشنواره به بخشیتنوع و توسعه .4.4

 نهادهاي مشارکت با مختلف سطوح و هازمینه در

 و حوزوي نهادهاي ویژه به ايحرفه -تخصصی

  دانشگاهی
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 با برتر استعدادهاي صاحبان هدایت. 2 ملی راهبرد

 و دولتی هايبخش هايتوانمندي از استفاده

  غیردولتی

 ملی هاياقدام

 استعدادهاي هدایت و شناسایی نظام استقرار .1.1

و  ايمرحله محور، مربی هايروش با برتر

 آموزشی، وجه سه بر همزمان تأکید با نامحسوس،

  پژوهشی و تربیتی

 کیفی سطح ارتقاي براي ریزيبرنامه .2.2

) تحصیلی هايدوره همۀ در( ايمدرسه هايآموزش

 آداب مسئله، حل مهارت خالقیت، پرورش منظور به

  آموزاندانش در زندگی هايمهارت و
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 از »ايمدرسهبرون« خاص هايآموزش توسعه .3.3

 پژوهشی و تربیتی آموزشی، مراکز گسترش طریق

  آموزاندانش عالقۀ مورد متنوع هايحوزه در

 مهارت و دانش سطح ارتقاي براي ریزيبرنامه .4.4

 دانشگاه و حوزه استادان و مدارس مربیان و معلمان

 طریق از برتر استعداد صاحبان هدفمند هدایت براي

  ترویجی و مدت کوتاه آموزشی هايبرنامه

 و تحصیلی هايمشاوره گسترش و تقویت .5.5

 در تحصیلی هايرشته با افراد آشنایی افزایش

 به علمیه هايحوزه و دانشگاه متوسطه، آموزش

 هايرشته هدفمند و آگاهانه انتخاب منظور

 .انسانی علوم هايرشته بر ویژه تأکید با تحصیلی

 نهادهاي گیريشکل براي تسهیالت ارائه .6.6

 صاحبان و نخبه هايگروه و افراد به مشاوره
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 معتمد هايمشاوره جمله از( برتر استعدادهاي

 تأیید) مورد شناسیروان و کارآفرینی حقوقی،

 و بازدیدها جهادي، اردوهاي گسترش .7.7

 و کارورزي هايدوره احیاي و آموزشی هايدوره

 شناخت ارتقاي منظور به اختیاري کارآموزي

  جامعه واقعی شرایط و نیازها از نخبگانی اجتماع

 فرهنگی و دینی پرورش هايبرنامه گسترش .8.8

 فرهنگی، کار در استمرار اساس بر نخبگانی اجتماع

 مطالعاتی سیرهاي محور، مربی هايآموزش

 از استفاده با دین جامع وجوه به توجه و اعتقادي

 و مساجد علمیه، هايحوزه ها،دانشگاه هايظرفیت

 .کشور فرهنگی مراکز

 و تشویقی آموزشی، هايبرنامه اجراي و تدوین .9

 ازدواج تسهیل و ترویج و گسترش و ازدواج مشاوره
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 اجتماع در خانواده بنیاد تقویت منظور به مناسب

 نخبگانی

 مشاوره و آموزشی هايبرنامه اجراي و تدوین .10

 منظوربه برتر استعداد صاحبان هايخانواده براي

 و هدایت تربیت، براي آنان مهارت و آگاهی افزایش

  خود فرزندان با تعامل

 و تقویت و آموزشی هايپارك گسترش و ایجاد. 11

 وسایل توزیع و تولید طراحی، فرایند ساماندهی

 مهارت و خالقیت پرورش منظور به کودکان بازي

 ـ اسالمی فرهنگ بر تکیه با کودکان در مسئله حل

  ایمنی و سالمت استانداردهاي رعایت و ایرانی

 امور در کشور راهبردي سند 9

 1391 مهرماه 11 نخبگان ابالغی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 توانمندسازي  2راهبرد کالن 

 نخبگانی اجتماعات

 چارچوب در

 نخبگانی اجتماعات توانمندسازي: 2 کالن راهبرد

  ایرانی -اسالمی گفتمان چارچوب در
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 -اسالمی گفتمان

  ایرانی

 متنوع و مشروط تدریجی، پشتیبانی. 1ملی راهبرد

 رشد میزان و نخبگانی هايفعالیت انجام اساس بر

 نخبگی مسیر در

 ملی هاياقدام

 استعدادهاي صاحبان براي فعالیت فرصت ایجاد -1

 ایجاد با مختلف مناطق در نخبگان و برتر

 آموزشی، هايزمینه در حمایتی سازوکارهاي

 فعالیت توسعه از حمایت نیز و مهارتی و پژوهشی

 و اجتماعی و فرهنگی علمی، خیریه بنیادهاي

  آنها بر نظارت

 علمی مراکز و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه از حمایت -2

 با برتر استعدادهاي پذیرش افزایش براي حوزوي

 و رفاهی؛ و پژوهشی آموزشی، استانداردهاي رعایت
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کیفیت ارتقاي و حفظ منظور به مستمر نظارت

 کشور در تکمیلی تحصیالت

 و مستقیم هايپشتیبانی گسترش و ساماندهی -3

 قالب در نخبگانی اجتماع به مادي مستقیم غیر

 سوي از پژوهانه و مقطعی هايجایزه بورس،

 نهادهاي و خصوصی بخش دولتی، هايسازمان

 پیشرفت پایش با منطبق) خیریه و وقف( عمومی

  آنان اثرگذاري و ايمرحله

 براي نیاز مورد خدمات ارائه براي ریزيبرنامه -4

 تسهیل منظور به گروهی و فردي هايفعالیت انجام

 علمی منابع تأمین: مانند(نخبگی مسیر در حرکت

 یپژوهش نیاز مورد امکانات کردن فراهم اطالعاتی، و

 ارائه و انتشار ثبت، تولید، به مربوط آموزشی و

 محصوالت)
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 نظام اجرایی و قانونی خألهاي رفع براي تالش -5

 هنري، علمی، انتشارات حوزه در فکري مالکیت

 براي الزم کارهاي و ساز ایجاد و فنی و فرهنگی

 علمی، هايزمینه در نخبگانی هايفعالیت توسعه

 و اجتماعی فرهنگی، هنري، ادبی، حوزوي، فنّاورانه،

  مدیریتی

 نخبه افراد پرورش براي سازي زمینه. 2 ملی راهبرد

  جامعه در نخبه هايگروه گیريشکل و

 ملی هاياقدام

 براي فلسفی و معرفتی نظام تدوین و تبیین -1

  آنان معرفتی ارتقاي و رشد به اهتمام و نخبگان

 دانشجویی فعال هايهسته توسعۀ و ساماندهی -2

 آنها از ايمرحله و هدفمند پشتیبانی و دائمی رصد ،

  نخبه هايگروه به هاهسته این تبدیل هدف با
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 و دانشجویان شدن متشکل از حمایت -3

 علمی، مختلف هايحوزه در فعال آموزاندانش

 لبقا در هنري و قرآنی فرهنگی، فنّاورانه، اجتماعی،

 سراهايپژوهش و دانشجویی هايپژوهشکده

 هايکانون علمی، هايانجمن آموزي،دانش

 با آن مانند و نخبگانی هايتشکل هنري، -فرهنگی

 بر تأکید با و کشور جاري مقررات و ضوابط رعایت

 و منديضابطه گروه، تأسیس سهولت

 و مستمر، پایش و نظارت پذیري،مسؤولیت

  آنها از تدریجی و ايمرحله پشتیبانی

 جذابیت افزایش و جذب موانع رفع براي تالش -4

 انسانی، علوم هايحوزه در نخبگانی اجتماع حضور

  پایه علوم و اسالمی معارف
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 توانمندسازي براي بلندمدت و کوتاه ریزيبرنامه -5

 تولید توانمندي داراي نخبه هايگروه و افراد

 در داخلی کیفی و رقابتی خدمات و محصوالت

 خارجی محصوالت از کشور نیاز که هاییحوزه

  شودمی تأمین

 ارائه براي تخصصی بازارهايفن توسعه و ایجاد -6

 سازوکارهاي ایجاد و نخبه هايگروه محصوالت

 و تجاري فرایندهاي تسهیل براي حمایتی و قانونی

 بخش مشارکت بر تأکید با بازارها این غیرتجاري

  آنها مدیریت و توسعه تأسیس، در غیردولتی

 براي خطرپذیر هايصندوق توسعه از حمایت -7

 رفع و نخبه هايگروه و افراد هايایده سازيتجاري

 حقوقی، هايمشاوره ارایۀ با سازيتجاري موانع
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 بنیاندانش هايشرکت بنديرتبه و بازاریابی مالی،

  آنها رتبه با متناسب خدمات ارایۀ از حمایت و

 از بخشی یا تمامی معافیت براي مقررات تدوین -8

 توسعه منظور به نخبه هايگروه مالیاتی هايهزینه

  هافعالیت کیفیت با متناسب و آنان هايفعالیت

 هايحوزه در نخبه هايگروه و افراد سازيشبکه -9

 منظور به نخبگانی هايفعالیت حول و تخصصی

 اشتراك همکاري، تقویت همگرایی، و افزاییهم

  مشترك کارهاي انجام اطالعات، و دانش

 دیرکرد جبران براي تضمین صندوق تأسیس -10

 هايپروژه در دولتی هايدستگاه هايپرداخت

 ارائۀ نیز و نخبگانی هايفعالیت به مربوط

 براي نخبه هايگروه به نیاز مورد هايپشتیبانی

  هافعالیت این به مربوط هايمناقصه در شرکت
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 موردنیاز اطالعاتی شبکه واستقرار طراحی -11

 از استفاده به آنان نیاز رفع براي نخبگانی اجتماعات

 هدایت و سازي شبکه مشابه، خارجی خدمات

  نخبگانی هايفعالیت

 امور در کشور راهبردي سند 10

 1391 مهرماه 11 نخبگان ابالغی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 براي سازي زمینه  3 راهبردکالن

 و افراد اثرگذاري

 در نخبه هايگروه

  جامعه

 و افراد اثرگذاري براي سازي زمینه:3 راهبردکالن

  جامعه در نخبه هايگروه

 اجتماع اثرگذاري براي ریزيبرنامه: 1ملی راهبرد

 دیدگاه بر تأکید با جامعه در نخبگانی

  ملّی هاياقدام» غیرمتمرکز« و »نهادمحوري«

 با حاکمیتی مختلف سطوح تعامل گسترش -1

 در آنها مشارکت منظور به نخبگانی تفکر هايکانون

 حضور و اجرایی هايدستگاه شناسیمسئله امور

 سازيتصمیم نگاري،آینده فرایند در نخبگان فعال

 دستورالعمل و نامهآیین. هادستگاه در ریزيبرنامه و

گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  ���رات�وا��ن و  �و�ش  

264 

 

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 مدت ظرف نخبگان ملی بنیاد توسط بند این تحقق

 هیئت دائمی کمیسیون تصویب به و تهیه ماه شش

  .رسید خواهد نخبگان ملی بنیاد امناي

 انگیزشی و قانونی کارهاي و ساز ایجاد و طراحی -2

 در نخبگان از وسیعتر و بیشتر استفاده براي

 مدیریتی و فرهنگی آموزشی، علمی، فرایندهاي

  کشور نهادهاي سایر و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه

 هايکرسی هايفعالیت گسترش و ارزیابی -3

 ریزيبرنامه و نخبگانی مناظره و نقد و پردازينظریه

 فکري تعامالت و حضور محل به آنها تبدیل براي

  اندیشمندان و نخبگان ترگسترده

 تسهیل منظور به تشویقی سازوکارهاي ایجاد -4

 کشور مناطق همۀ در نخبگانی اجتماع فعالیت

  برخوردار کم مناطق ویژهبه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 از بهینه استفاده براي متنوع فرایندهاي ایجاد -5

 استعدادهاي صاحبان »وظیفهنظام خدمت« فرصت

 اصلی مسایل حل بر تمرکز منظور به نخبگان و برتر

 نیروهاي کل ستاد همکاري با مختلف هايدستگاه

  مسلح

 تسهیل براي دولتی مقررات تنظیم: 2ملّی راهبرد

  جامعه در نخبگانی هايفعالیت

 ملّی هاياقدام

 خریدهاي مقررات و ضوابط تکمیل و اصالح -1

 و مالی سازوکارهاي ارائه و غیردولتی و دولتی

 خدمات و محصوالت خرید تسهیل براي ضمانتی

 چارچوب در نخبگانی هايفعالیت از حاصل داخلیِ

  کشور علمی جامع نقشه اجرایی هايسیاست
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 براي خارجی شریک داشتن در اجبار قید حذف -2

 و کشور پیشبرنده و ملی کالن هايپروژه انجام

 در نخبگانی اجتماعات توان از حداکثري استفاده

 رسانیاطالع با همراه ها،پروژه اینگونه اجراي

 .موقع به و مناسب عمومی،

 رقابتی حضور از حمایت و سازي زمینه -3

 از ناشی فرهنگی و بنیاندانش محصوالت

 علمی، المللیبین مجامع در نخبگانی هايفعالیت

 بازارهاي در کشور سهم افزایش و صنعتی و فناوري

 نقشه اجرایی هايسیاست چارچوب در جهانی

  کشور علمی جامع

 اصلح گزینش نظام ساماندهی: 3ملّی راهبرد

  نخبگانی اجتماعات میان از کشور کارگزاران

 ملّی هاياقدام
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 در نخبگانی هايفعالیت سوابق کردن لحاظ -1

 و مرتبط حاکمیتیِ هايمدیریت احراز شرایط

  ايمرحله ارتقاي نظام اساس بر آن اجراي

 شرکتهاي توسعۀ و گیريشکل براي سازيزمینه -2

 منظور به »متخصص انسانی منابع کارگزاري«

 مختلف نهادهاي نیاز مورد متخصص نیروي تأمین

  نخبگان میان از خصوصی و دولتی

 امور در کشور راهبردي سند 11

 1391 مهرماه 11 نخبگان ابالغی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 نظام ارتقاي  4 کالن راهبرد

 و سیاستگذاري

 امور مدیریت

  نخبگان

 و سیاستگذاري نظام ارتقاي: 4 کالن راهبرد

  نخبگان امور مدیریت

 سیاستگذاري، نقش تثبیت و ارتقا: 1ملی راهبرد

 در حاکمیتی نهادهاي کالن مدیریت و ریزيبرنامه

  نخبگانی نظام

 ملّی هاياقدام
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 امور حوزة در دولتی هايدستگاه بر نظارت -1

 ملی بنیاد توسط آنها بین هماهنگی و نخبگان

 جهت استعدادها مدیریت هدف با نخبگان

  کشور مختلف هايبخش در آنها از گیريبهره

 وزارت در ستادي واحد مدیریت یک ایجاد -2

 شناسایی، نظام ریزيبرنامه جهت پرورش و آموزش

 با هماهنگ و برتر استعدادهاي آموزش و هدایت

  نخبگان ملی بنیاد کالن هايسیاست

 دانشجویی برگزیدگان توانمندسازي مرکز ایجاد -3

 فناوري و تحقیقات علوم، وزارتین در وزیر نظر زیر

 منظور به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و

 استعدادهاي صاحب دانشجویان هايفعالیت توسعه

 هايسیاست اساس بر مختلف، هايزمینه در برتر

  نخبگان ملی بنیاد کالن
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 بنیاد تعامل افزایش جهت مناسب سازوکار ایجاد -4

 تسهیل منظور به هافرهنگستان و نخبگان ملی

 مؤثرتر نقش ایفاي و حوزه هر نخبگان شناسایی

  هافرهنگستان

 بنیاد تعامل افزایش جهت الزم سازوکار ایجاد -5

 ویژه به ايحرفه - تخصصی نهادهاي با نخبگان ملی

 منظور به حوزوي و ايحرفه علمی، هايانجمن

  نخبگانی اجتماع توانمندسازي و هدایت شناسایی،

 ضوابط و ارزیابی هايشاخص طراحی: 2ملّی راهبرد

  نخبگانی نظام بر نظارت

 ملّی هاياقدام

 و ضوابط استانداردها، ها،شاخص تصویب -1

 و سطوح در نخبگانی نظام براي الزم مقررات
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 اجراي حسن بر مستمر نظارت و مختلف هايحوزه

  نخبگان ملی بنیاد توسط آن

 براي الزم معیارهاي و هاشاخص طراحی -2

 و هاجشنواره بنديرتبه و اعتبارسنجی اعتباردهی،

 با و نخبگان ملی بنیاد توسط نخبگانی هايرقابت

  مسئول نهادهاي و هاوزارتخانه همکاري

 و کشور نخبگانی نظام مستمر پایش و ارزیابی -3

 عالی شوراي به سالیانه و ايدوره هايگزارش ارائه

  فرهنگی انقالب

 موجود اطالعاتی هايپایگاه سازيیکپارچه -4

 و اطالعات تولید منظور به کشور نخبگانی اجتماع

 بنیاد تولیت با سیاستگذاري، براي معتبر شواهد

  نخبگان ملّی
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 امور در کشور راهبردي سند 12

 1391 مهرماه 11 نخبگان ابالغی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 توسعه  5راهبرد کالن 

 هايزیرساخت

 پژوهشی فرهنگی،

 رسانیاطالع و

 نظام با مرتبط

  نخبگانی

 و پژوهشی فرهنگی، هايزیرساخت توسعه

  نخبگانی نظام با مرتبط رسانیاطالع

 در نخبگان ملی دلبستگی ارتقاي. 1ملی راهبرد

 ارزشهاي ترویج و اسالمی انقالب گفتمان چارچوب

  جامعه در کار فرهنگ و اسالمی

 ملی هاياقدام

 علیهم عترت معارف قرآن، با انس فرهنگ ترویج-1

 بین در اسالمی انقالب هايارزش و اصول و السالم

 و دینی بینش ارتقاي منظوربه نخبگانی اجتماع

  جامعه به خدمت در معنوي هايانگیزه تعمیق

 هايفعالیت دستاوردهاي جذاب و مناسب ارائه -2

 دادن نشان و انگیزه و امید ایجاد هدف با نخبگانی

 در مؤثر و کالن هايفعالیت انجام امکان و فرصت

  کشور
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 هايجاذبه با نخبگانی اجتماع ساختن آشنا -3

 به کشور اجتماعی و فرهنگی زیارتی، طبیعی،

 به دلبستگی حس و ملّی خودآگاهی ارتقاي منظور

 متقابل خدمات از آگاهی افزایش همچنین و میهن

 در اسالم بدیلبی جایگاه بر تأکید با ایران و اسالم

 ایرانی تمدن ارتقاي و ایرانی هویت به دهیشکل

 صاحبان براي آنان از الگوسازي و نخبگان تکریم -4

 و موفقیت رموز ترویج طریق از برتر استعدادهاي

 هايفعالیت و هاگروه هدایت براي سازيزمینه

 پذیري امکان بر تأکید با آنان، سوي از نخبگانی

  موجود امکانات با هافعالیت انجام

 شنیداري، -دیداري مختلف هايبرنامه تولید -5

 بینش سطح ارتقاي براي ايچندرسانه و نوشتاري

 به احترام کار، ارزشمندي هايزمینه در عمومی
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 در جامعه و فرهنگ به نسبت تعهد و جامعه

 نخبگانی اجتماعات

 سطوح در کشور علمی جامع نقشه ترویج -6

 نخبگانی اجتماعات بین در ویژهبه اجتماع مختلف

 ايحرفهـ  تخصصی نهادهاي ارتباط تقویت طریق از

 هايبرنامه عمومی، هايآموزش با نخبه هايگروه و

  غیره و سیما و صدا

 براي آموزشی و تربیتی هايبرنامه گسترش -7

 انضباط و اسالمی اخالق ارزشهاي کردن نهادینه

  نخبگانی اجتماع میان در ايحرفه

 با نخبگان ملی بنیاد همکاري و مشارکت -8

 ریاست دولتی نشانهاي اعطاي کمیسیون«

  کشور نخبگان پاسداشت منظوربه »جمهوري
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 هايزیرساخت ساماندهی و ایجاد. 2ملی راهبرد

  نخبگان رسانیاطالع و پژوهشی

 ملی هاياقدام

 به نخبگانی اجتماع آحاد دسترسی تسهیل -1

 جمله از کشور پژوهشی و مطالعاتی هايزیرساخت

 تخصصی، هايکتابخانه رسانی،اطالع هايسامانه

 محوریت با آزمایشگاهی هايشبکه و هاآزمایشگاه

 نخبگان ملی بنیاد

 اطالعات مدیریت هايسامانه ارتباط ایجاد -2

 اطالعات جامع سامانۀ با کشور) سمات( تحقیقاتی

 نخبگان ملی بنیاد محوریت با نخبگانی

 در مناسب رسانیاطالع هايزیرساخت توسعه -3

 منظور به نخبگانی هايفعالیت و اجتماعات
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 محوریت با هافعالیت این در هدفمند سازيشبکه

  نخبگان ملی بنیاد

 المللیبین هايهمکاري توسعه. 3ملی راهبرد

 سطح و ظرفیت ارتقاي منظور به نخبگان

 علمی مرجعیت به دستیابی براي آنان تأثیرگذاري

  کشور

 ملی هاياقدام

 تحصیل ادامه فرایند کردن هدفمند و ساماندهی -1

 در تحصیل ادامه که برتري استعدادهاي صاحبان

 هب توجه منظور به اندکرده انتخاب را کشور از خارج

 مستمر ارتباط حفظ کشور، فنّاوري و علم اولویتهاي

 و بازگشت براي انگیزه افزایش کشور، درون با آنان

  خروج هايآسیب دربارة مشاوره ارائه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 از خارج مطالعاتی فرصتهاي هدفمند گسترش -2

 بر نخبگان و برتر استعداهاي صاحبان براي کشور

 شرایط کردن فراهم و ملی اولویتهاي و نیازها اساس

 ویژه به( کشورها سایر برجستۀ محققان از میزبانی

  کشور در) اسالم جهان نخبگان

 فنّاورانه، علمی، هايهمکاري مندنظام گسترش -3

 با نخبه هايگروه و افراد اجتماعی و فرهنگی

 مشترك هايحطر اجراي در خارجی همتایان

  المللیبین

 براي مالی و حقوقی سازوکارهاي ایجاد -4

 در کشور نخبه هايگروه و افراد هايهمکاري

  المللیبین هايفعالیت

 ایرانیِ نخبۀ هايگروه و افراد بین ارتباط ایجاد -5

 طراحی و داخل در خود همتایان با کشور از خارج
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 از خارج ایرانیِ نخبگان اطالعاتی بانک استقرار و

 آنان هايتوانمندي از گیريبهره منظور به کشور

  کشور نیازهاي رفع درجهت

 خارج و داخل نخبگان کارگیريبه و حمایت -6

 حکمت بر مبتنی بومی علوم ترویج و تولید در کشور

  علمی مرجعیت به نیل جهت در اسالمی اندیشه و

 براي هدایتی و حمایتی هايسازوکار ایجاد -7

 توسعۀ هدف با علمی هاينشریه و هاانجمن نهادها،

 بورس، اعطاي قبیل از( المللیبین هايفعالیت

 نشریات انتشار المللی،بین هايکنفرانس برگزاري

 ویژهبه غیرایرانی نخبگان جذب و) المللیبین

  اسالم جهان نخبگان

 نیز و المللیبین ارزشمند هايجایزه تعریف -8

 منظوربه المللیبین هايمسابقه و هاجشنواره توسعۀ
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 و حضور براي خارجی نخبگان و دانشمندان جذب

 کشور نخبگانی هايفعالیت در مشارکت

 از صیانت مدیریت در هماهنگی و ریزيبرنامه -9

 تهدای و مشاوره :مأموریت با نخبه گروههاي و افراد

 در مشارکت و همکاري تسهیل المللی،بین امور در

 ارائه و رصد کشور، از خارج در نخبگانی هايفعالیت

 امنیت حفظ و فنّاوري المللیبین بازارهاي اطالعات

  کشور فنّاوري

سند نقشه جامع علمی کشور  13

مصوب شوراي عالی انقالب 

  فرهنگی

هاي ملی اقدام 12بند 

  : 1از راهبرد کالن 

اصالح ساختارها و 

نهادهاي علم و 

فناوري و انسجام 

بخشیدن به آنها، 

سازي هماهنگ

نظام تعلیم و 

ساماندهی و پویاسازي و تسهیل نظام تأمین  -12

مالی مؤسسات آموزش عالی و پزوهشی با حفظ 

  ها و رعایت استاندارهاي مربوطه.ارزش



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

279 

 

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

تربیت، در مراحل 

گذاري و سیاست

  ریزي کالنبرنامه

سند نقشه جامع علمی کشور  14

  مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی

هاي ملی اقدام 13بند 

  1از راهبرد کالن 

اصالح ساختارها و 

علم و نهادهاي 

  فناوري

افزایش نقش و سهم دولت در حمایت از  -13

هاي راهبردي و بنیادین با تأکید بر پژوهش

  برداري از نتایج آنها.بهره

 کشور علمی جامع نقشه سند 15

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

هاي ملی اقدام 14بند 

  1از راهبرد کالن 

اصالح ساختارها و 

نهادهاي علم و 

  فناوري

هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی و تسهیل  -14

هاي سازوکارهاي مالی به منظور توسعه پژوهش

  تفقاضامحور.

 کشور علمی جامع نقشه سند 16

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی هاياقدام 16 بند

  1 کالن راهبرد از

اصالح ساختارها و 

نهادهاي علم و 

  فناوري

هاي شرکتها و ساماندهی بودجه دستگاه  -16

دولتی و الزام آنها به تأمین منابع مورد نیاز 

هاي ها در جهت تحقق اهداف و شاخصپژوهش

  نقشه جامع.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 17

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبردهاي ملی  4بند 

  : 2از راهبرد کالن 

توجه به علم و 

تبدیل آن به یکی 

هاي از گفتمان

  اصلی جامعه 

اي و مرجعیت ارتقاي منزلت و صالحیت حرفه -4

علمی و اتماعی معلمان، استادان، پژوهشگران و 

  فناوران.

 کشور علمی جامع نقشه سند 18

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  5بند 

  2راهبرد کالن 

هاي تقویت انگیزه

معنوي و مادي 

  نخبگان جامعه

ویق اعتباري و هاي معنوي و تشتقویت انگیزه -5

هاي مادي براي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه

  معلمی، استادي، پژوهشی و فناوري.

 کشور علمی جامع نقشه سند 19

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 6 بند

  2 کالن راهبرد

حل مشکالت 

اجتماعی و 

معیشتی معلمان و 

  پژوهشگران

معلمان و حل مشکالت اجتماعی و معیشتی  -6

 پژوهشگران به منظور فراهم آوردن بستر الزم براي

  هاي علمی.فعالیت

 کشور علمی جامع نقشه سند 20

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 7 بند

  2 کالن راهبرد

اي و اخالق حرفه

معیارها و ضوابط 

  رفتاري

طراحی سازوکار اجرایی و تعیین متولی تدوین،  -7

اي و معیارها و نظارت بر اخالق حرفهترویج و 

  هاي علمی و پزوهشی.ضوابط رفتاري در محیط
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 21

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی  11بند 

  : 3از راهبرد کالن 

جهت دادن چرخه 

علم و فناوري و 

نوآوري به ایتفاي 

نقش موثرتر در 

  اقتصاد

حقوقی و تشویقی  تدوین سازوکارهاي -11

ها براي فروش دستاوردها و ها و پژوهشگاههدانشگا

ها و محققان ها، پژوهشگاهایجاد انتفاع براي دانشگاه

بنیان با هاي دانشمانند حمایت از ایجاد شرکت

  مشارکت سهامی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 22

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  3بند 

  : 4راهبرد کالن 

نهادینه کرن 

مدیریت دانش و 

ابتناي مدیریت 

جامعه بر اخالق و 

دانش بر اساس 

الگوهاي ایرانی 

اسالمی در 

نهادهاي علمی، 

اقتصادي، سیاسی، 

تقویت و انسجام بخشی به نظام اطالعات ملی و  -3

مأموریت استانداردسازي و اصالح فناوري کشور با 

فرآیندهاي تولید، ثبت، داوري و سنجش و ایجاد 

ها، هاي اطالعاتی یکپارچه براي رسالهبانک

هاي پژوهشی و فناوري، مقاالت، ها، طرحنامهپایان

مجالت و کتب علمی و اختراعات و اکتشافات 

  پژوهشگران.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

اجتماعی، فرهنگی 

  و دفاع امنیتی

 کشور علمی جامع نقشه سند 23

  فرهنگی قالبان عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  6بند 

  4 کالن راهبرد

اصالح مقررات 

هاي واگذاري طرح

  مطالعاتی

هاي مطالعاتی، اصالح مقررات واگذاري طرح -6

ه تحقیقاتی و فناوري ملی در راستاي اولویت دادن ب

  مؤسسات پژوهشی و فناوري داخلی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 24

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبردهاي ملی  4بند 

: 5از راهبرد کالن   

نهادینه کردن 

نگرش اسالمی به 

علم و تسریع در 

فرآیندهاي اسالمی 

شدن نهادهاي 

آموزشی و 

  پژوهشی

ارتقاي سطح آگاهی و اعتقاد  و رفتار اسالمی  -4

ی در فعاالن و نهادهاي عرصه علم و فناوري و اسالم

  پژوهشی.شدن نمادها در مؤسسات آموزشی و 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 25

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  2بند 

  5راهبرد کالن 

تبیین ارتباط علوم 

طبیعی و علوم 

هاي جدید با آموزه

دینی با حمایت از 

پژوهش و تولید 

محتوا و تدوین 

  هاي آموزشیبرنامه

حمایت از پژوهش و تولید محتوا و تدوین  -2

 هاي آموزشی براي تبیین ارتباط علوم طبیعیبرنامه

  هاي دینی و نگرش توحیدي.و علوم جدید با آموزه

 کشور علمی جامع نقشه سند 26

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 3 بند

  5 کالن راهبرد

حمایت از 

ها و پژوهش

مطالعات براي 

شناسایی 

  هاي اسالمینگرش

ها و مطالعات براي شناسایی پژوهشحمایت از  -3

هاي اسالمی از قبیل اومانیستی و نگرش

سکوالریستی در متون آموزشی و اصالح آنها بر 

  هاي اسالمی.اساس آموزه

 کشور علمی جامع نقشه سند 27

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 11 بند

  5 کالن راهبرد از

توأم ساختن 

هاي فعالیت

هاي ایجاد سازوکار براي توأم ساختن فعالیت -11

آموزشی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی با نقش 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

آموزشی و 

پژوهشی اعضاي 

  هیأت علمی

تربیتی و اخالقی آنان در مراکز آموز عالی و 

  پژوهشی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 28

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 13 بند

  5 کالن راهبرد از

هاي ویژگیرعایت 

معماري اسالمی و 

ملی در طراحی 

  فضاها

هاي معماري اسالمی و ملی در رعایت ویژگی -13

طراحی فضاهاي کالبدي نهادها و مؤسسات 

  آموزشی و پژوهشی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 29

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبردهاي ملی  4بند 

  : 6از راهبرد کالن 

تحول و نوسازي 

نظام تعلیم و 

تربیت اعم از 

آموزش و پرورش و 

آموزش عالی به 

منظور انطباق با 

مبانی تعلیم و 

وري مؤسسات آموزش عالی و ارتقاء بهره -4

  پژوهشی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت اسالمی.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

تربیت اسالمی و 

تحقق اهاف کالن 

  نقشه

 کشور علمی جامع نقشه سند 30

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  2بند 

  6راهبرد کالن 

افزایش استقالل 

مؤسسات آموزش 

عالی و پژوهشی با 

  افزایش اختیارات

افزایش استقالل مؤسسات آموزش عالی و  -2

پژوهشی در مدیریت امور اداري، منابع مالی، 

ها از طریق افزایش اختیارات و درآمدها و هزینه

  هاي امناء آنان.هیأتپذیري مسئولیت

 کشور علمی جامع نقشه سند 31

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 4 بند

  6 کالن راهبرد

هاي آموزشی و پزوهشی هدایت منابع و بودجه -4  

  هاي ملی.به سوي نیازها و مأموریت

 کشور علمی جامع نقشه سند 32

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 5 بند

  6 کالن راهبرد

اصالح و تدوین 

ریزي نظام برنامه

آموزشی و 

پژوهشی بر اساس 

مبانی اسالمی و 

ریزي آموزشی و اصالح و تدوین نظام برنامه -5

ي پژوهشی بر اساس مبانی اسالمی با توجه به نیازها

  واقعی جامعه و نهادهاي متقاضی در کشور.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نیازهاي واقعی 

  جامعه

 کشور علمی جامع هنقش سند 33

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 16 بند

  6 کالن راهبرد از

تخصیص منابع به 

مؤسسات آموزشی 

و پژوهشی بر 

اساس اصول 

تمرکززدایی و 

  گراییمأموریت

تخصیص منابع به مؤسسات آموزشی و  -16

پژوهشی با لحاظ نمودن اصول تمرکززدایی و 

موضوعات مورد نیاز هر منطقه گرایی در مأموریت

  کشور.

 کشور علمی جامع نقشه سند 34

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 18 بند

  6 کالن راهبرد از

ایجاد انگیزش براي 

توسعه رقابت سالم 

  هادر فعالیت

 ایجاد سازوکارهاي انگیزشی براي توسعه رقابت -18

و هاي مؤسسات آموزش عالی سالم در فعالیت

  پژوهشی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 35

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 19 بند

  6 کالن راهبرد از

محور کردن مسأله

  پژوهش

محور کردن آموزش و ترویج پژوهش -19

  محور کردن پژوهش.مسأله



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

287 

 

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 36

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 21 بند

  6 کالن راهبرد از

بازتعریف نظام 

ارتقاي اعضاي 

هیأت علمی و 

  پژوهشگران

بازتعریف نظام ارتقاي اعضاي هیأت علمی و  -21

پژوهشگران بر اساس ضوابط کیفی و اهداف و 

  هاي نقشه جامع علمی کشور.ارزش

3

6 

 کشور علمی جامع نقشه سند

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبردهاي ملی  1بند 

  : 7از راهبرد کالن 

دهی آموزش، جهت

پژوهش، فناوري و 

  نوآوري 

  ساماندهی نظام مدیریت پژوهش در کشور.-1

 کشور علمی جامع نقشه سند 37

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 1 بند

  7 کالن راهبرد

ارزیابی و 

بندي دسته

  مؤسسات پژوهشی 

پژوهشی و بندي مؤسسات ارزیابی و دسته -1

تعیین جایگاه تشکیالتی مناسب آنها بین 

هاي علمی، صنعتی و اجرایی، ها، دستگاهوزارتخانه

  سازي مأموریت انها.شفاف

 کشور علمی جامع نقشه سند 38

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 2 بند

  7 کالن راهبرد

ارتقاي کارآمدي 

مراکز پژوهشی 

وابسته به 

ارتقاي کارآمدي مراکز پژوهشی وابسته به -2

هاي اجرایی با رویکرد تمرکز بر حل مسائل دستگاه

هاي مربوطه و تقلیل انجام و رفع نیازهاي دستگاه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي دستگاه

  اجرایی 

هاي پژوهشی قابل اجرا در سایر مراکز فعالیت

  پژوهشی و دانشگاهی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 39

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 3 بند

  7 کالن راهبرد

طراحی 

سازوکارهاي خاص 

ارتقاي محققان 

مراکز پژوهشی 

  وابسته 

طراحی سازوکارهاي خاص ارتقاي محققان مراکز -3

هاي اجرایی براي تشویق پژوهشی وابسته به دستگاه

  اي و کاربردي.تحقیقات توسعه

 کشور علمی جامع نقشه سند 40

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 5 بند

  7 کالن راهبرد

تقویت آموزش و 

  پژوهش و فناوري

هاي تقویت آموزش و پژوهش و فناوري در حوزه-5

ات دار علم و فناوري و هدایت منابع و اعتباراولویت

  دولتی و عمومی آنها.

 کشور علمی جامع نقشه سند 41

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 7 بند

  7 کالن راهبرد

ارتباط رفع 

نیازهاي جامعه و 

- هاي رتبهشاخص

  بندي

لحاظ نمودن میزان رفع نیازهاي جامعه در  -7

بندي مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی هاي رتبهشاخص

  و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 42

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 11 بند

  7 کالن راهبرد از

جایگاه و رسالت 

ها و فرهنگستان

مؤسسات آموزشی 

  و پژوهشی

ها و بازتعریف جایگاه و رسالت فرهنگستان -11

مؤسسات آموزشی و پژوهشی در تحلیل جریان 

علمی کشور و ارائه پیشنهادها در توسعه مرزهاي 

  پردازي.دانش و نظریه

 کشور علمی جامع نقشه سند 43

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبردهاي ملی  2بند 

  : 8از راهبرد کالن 

تربیت و 

توانمندسازي 

  سرمایه انسانی 

منظور بهبود هرم ترکیب نیروي انسانی نظام به -2

هاي رشد و توسعه نهادهاي آموزشی و تحقق برنامه

  پژوهشی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 44

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی راهبردهاي 4 بند

  8 کالن راهبرد از

ارتقاي 

هاي علمی همکاري

  و تحقیقاتی

هاي علمی و تحقیقاتی میان ارتقاي همکاري -4

پژوهشگران، اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و 

  هاي مختلف علم و فناوري.طالب در عرصه

 کشور علمی جامع نقشه سند 45

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی راهبردهاي 5 بند

  8 کالن راهبرد از

وري ارتقاي بهره

منابع انسانی 

موسسات علمی و 

  پژوهشی 

وري منابع انسانی موسسات علمی و ارتقاي بهره -5

پژوهشی اعم از اعضاي هیأت علمی و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی و تقویت روحیه تالش جهادي و 

  متعلم.گسترش تعامالت معلم و 
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  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 46

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی راهبردهاي 6 بند

  8 کالن راهبرد از

استفاده از حداکثر 

ظرفیت و تجارب 

  نخبگان و ...

استفاده از حداکثر ظرفیت و تجارب نخبگان،  -6

دانشمندان، اعضاي هیأت علمی، مدیران و 

غیردولتی در  متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی و

  آموزش و پژوهش.

 کشور علمی جامع نقشه سند 47

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  3بند 

  8راهبرد کالن 

بازتعریف نظام 

  انتصاب و ارتقا 

اي بازتعریف نظام انتصاب و ارتقاي مدیران نهاده -3

آموزشی و پژوهشی، استادان و پژوهشگران بر 

و تقویت نظام هاي کیفی اساس مالك

  ساالري در نهاهاي آموزشی و تحقیقاتی.شایسته

 کشور علمی جامع نقشه سند 48

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 5 بند

  8 کالن راهبرد

حمایت از 

ها و نامهپایان

هاي فعالیت

  پژوهشی 

اختصاص پژوهانه براي دانشجویان تحصیالت  -5

هاي ها و فعالیتنامهپایانتکمیلی براي حمایت از 

  پژوهشی ایشان با نظارت استادان راهنما.



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

291 

 

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 کشور علمی جامع نقشه سند 49

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 6 بند

  8 کالن راهبرد

هاي توسعه مهارت

تحقیقاتی و 

دسترسی به منابع 

  اطالعاتی 

هاي تحقیقاتی اعضاي هیأت توسعه مهارت -6

محققان و پژوهشگران و دسترسی به منابع علمی و 

  اطالعاتی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 50

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  8بند 

  8راهبرد کالن 

طراحی سازوکار 

وقت همکاري پاره

در مؤسسات 

آموزشی و 

  پژوهشی

وقت نخبگان، طراحی سازوکار همکاري پاره -8

علمی، مدیران و  دانشمندان، اعضاي هیأت

متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی و غیردولتی در 

  مؤسسات آموزشی و پژوهشی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 51

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبردهاي ملی  2بند 

  : 9از راهبرد کالن 

تعامل فعال و 

اثرگذار در حوزه 

علم و فناوري با 

کشورهاي دیگر 

هاي مناسبات ملی و توسعه و تقویت شبکه -2

فراملی دانشمندان، پژوهشگران و همکاري 

المللی با اولویت کشورهاي اسالمی و کشورهاي بین

  زبان.فارسی
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ویژه منطقه و به

  جهان اسالمی

 کشور علمی جامع نقشه سند 52

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  8بند 

  9راهبرد کالن 

هاي ایجاد شبکه

پژوهشی براي 

انتشار دانش و 

  فناوري 

هاي پژوهشی در داخل و خارج از ایجاد شبکه -8

کشور براي انتشار دانش و فناوري متناسب با 

  هاي جهانی.گیري از فرصتهاي ملی و بهرهاولویت

 کشور علمی جامع نقشه سند 53

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 11 بند

  9 کالن راهبرد از

تقویت جریان 

  اطالعات مفید

تقویت جریان اطالعات مفید در حوزه علم و  -11

هاي علمی و هاي انجمنفناوري و توسعه فعالیت

المللی با نهادهاي پژوهشی کشور در سطح بین

  اولویت کشورهاي جهان اسالم.

 کشور علمی جامع نقشه سند 54

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 13 بند

  9 کالن راهبرد از

حمایت از 

هاي پژوهشی طرح

و فناوري 

المللی با بین

هاي پژوهشی و فناوري حمایت از طرح -13

گذاري مشترك و تسهیل المللی با سرمایهبین

ها با مؤسسات فناوري خارجی و گسترش همکاري

تعامالت فناورانه با کشورهاي اراي فناوري پیشرفته 



گاه �وه �ضا��ه � آ���ه  �ش
���رات�وا��ن و  �و  

293 

 

شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره
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گذاري سرمایه

مشترك و تسهیل 

  ها...همکاري

ها با هایی مانند مشارکت در کنسرسیومبا روش

  هاي نظام.رعایت سیاست

 رکشو علمی جامع نقشه سند 55

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 19 بند

  9 کالن راهبرد از

حمایت از مطالعات 

الزم براي نیازهاي 

علمی و پژوهشی 

جهان اسالم و 

  کشورهاي منطقه

حمایت از مطالعات الزم براي شناسایی، نحوه  -19

توانمندسازي و نیازهاي علمی و پژوهشی جهان 

  اسالم و کشورهاي منطقه.

 کشور علمی جامع نقشه سند 56

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 24 بند

  9 کالن راهبرد از

جلب مشارکت 

متخصصان ایرانی و 

غیرایرانی مقیم 

  خارج 

جلب مشارکت مؤثر متخصصان و پژوهشگران  -24

  ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور.
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 کشور علمی جامع نقشه سند 57

  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

راهبرهاي ملی  1بند 

  : 10از راهبرد کالن 

سازي و متحول

ارتقاي کمی و 

کیفی در علوم 

انسانی و هنر 

مبتنی بر معارف 

  اسالمی

توسعه هدفمند علوم انسانی بر پایه فطرت الهی -1

ها و ها و معارف اسالمی و ساماندهی آموزشانسان

  هاي آن.پژوهش

 کشور علمی جامع نقشه سند 58

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  4بند 

  10راهبرد کالن 

هاي توسعه پژوهش

  بنیادي معرفتی

هاي بنیادي معرفتی در حوزه توسعه پژوهش -4

یدات علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسالمی و ارائه تول

  علمی آنها به جهان.

 کشور علمی جامع نقشه سند 59

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 ملی اقدامات 16 بند

  10 کالن راهبرد از

ایجاد نظام حمایت 

هاي از پژوهش

علوم انسانی مبتنی 

  بر مبانی اسالمی

 ایجاد نظام حمایت معنوي، اعتباري و مالی از -16

هاي علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسالمی و پژوهش

ها و ها، پژوهشحمایت از تألیفات، رساله

  سمینارهاي علمی ـ تخصصی در این زمینه.
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 کشور علمی جامع نقشه سند 60

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  8بند 

  : 12راهبرد کالن 

دهی به جهت

چرخه علم و 

فناوري و نوآوري 

براي ایفاي 

آفرینی مؤثرتر نقش

در حوزه فنی و 

  مهندسی

هاي طراحی و مهندسی حمایت از شرکت -8

منظور کاربردي کردن دانش فنی تولید شده در هب

  ها.ها و دانشگاهپژوهشگاه

 کشور علمی جامع نقشه سند 61

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

اقدامات ملی از  2بند 

  : 13راهبرد کالن 

توسعه و تعمیق و 

تقویت آموزش و 

پژوهش در حوزه 

  علوم پایه

تحقیقات هاي مطالعاتی و الزام و تشویق طرح -2

کرد بخشی از اي به هزینهکاربردي و توسعه

  ي مرتبط.هاي علوم پایهاعتبارات خود در پژوهش

 کشور علمی جامع نقشه سند 62

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

 از ملی اقدامات 6 بند

  : 13 کالن راهبرد

 و تعمیق و توسعه

 و آموزش تقویت

سازي مؤسسات آموزشی و پژوهشی در شبکه-6

منظور افزایش هماهنگی و حوزه علوم پایه به

اي از طریق رشتههمکاري و تقویت تحقیقات بین
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 حوزه در پژوهش

  پایه علوم

اشتراك امکانات و تجهیزات، تقسیم کارهاي 

  پژوهشی و جذب نخبگان علمی.

 کشور علمی جامع نقشه سند 63

 فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب

نظام اجرا، نظارت،    2-5بند  3قسمت 

ارزیابی و به روز 

رسانی نقشه جامع 

  علمی کشور

ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور با  -3

ها و نهادهاي مسئول و مؤسسات همکاري دستگاه

هاي علم و فناوري پژوهشی ـ مطالعاتی شخاصی

هاي مطلوب مربوطه را تکمیل و مورد نیاز و کمیت

  رساند.میروز به

  

 کاهش راهکارهاي و هاسیاست 64

 جلسه مصوب نخبگان مهاجرت

 شوراي 27/3/1382 مورخ 519

  فرهنگی انقالب عالی

 هايسیاست  1 بند

 روند کاهش

 و نخبگان مهاجرت

 از متخصصان

  کشور

 و نخبگان مهاجرت روند کاهش هايسیاست-1

  کشور از متخصصان

 استخدام و جذب هايشیوه ساماندهی. 1ـ1

  .کشور عالی آموزش نظام در بگیرهاهزینه

  نخبگان به ویژه امکانات ارائه. 2ـ1
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 دربارة نخبگان به بیشتر اطالعات ارائه. 3ـ1

 کشور پژوهشی و علمی هايتوانمندي و هاظرفیت

 و هاآموزش سطح افزایش و ظرفیت توسعه. 4ـ1

 مبناي بر دکتري و ارشد کارشناسی هايدوره

  کشور توسعه نیازهاي

 عاطفی و اجتماعی عالیق و مناسبات تحکیم. 5ـ1

  ملی و دینی عالیق با نخبگان

 اجتماعی منزلت پاسداشت جهت در تالش. 6ـ1

 و فکر تولید شدن نهادینه و متخصصان و نخبگان

  جامعه در عمومی ارزش به اندیشه

 میان در دینی باورهاي و هااندیشه تعمیق. 7ـ1

  متخصصان و نخبگان

 و دانشمندان بین ارتباطات و تعامالت تقویت. 8ـ1

  علمی هايانجمن تقویت و پژوهشگران
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 امر در کننده تسهیل مقررات تدوین. 9ـ1

  تخصص صاحبان براي کارآفرینی

 کاهش راهکارهاي و هاسیاست 65

 جلسه مصوب نخبگان مهاجرت

 شوراي 27/3/1382 مورخ 519

  فرهنگی انقالب عالی

 هايسیاست  2 بند

 و نخبگان بازگشت

 به متخصصان

  کشور

 به متخصصان و نخبگان بازگشت هايسیاست-2

  کشور

 و نخبگان اجتماعی منزلت به عنایت. 1ـ2

 اتامکان و نیازها از آنان به رسانیاطالع و متخصصان

 به بازگشت براي ایشان از دعوت و کشور علمی

   کشور

 متخصصان کیفی و کمی آمار آوريجمع. 2ـ2

   خارج مقیم ایرانی

 نیازهاي و پژوهشی هايبرنامه آوريجمع. 3ـ2

 و علمی مراکز استخدامی هايظرفیت و تخصصی

  . خصوصی و دولتی بخش صنعتی
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 بین ايمنطقه علمی هاينشست برگزاري. 4ـ2

 هايروش به دستیابی براي مسئولین و دانشمندان

   کشور به نخبگان بازگشت جهت در واقعی

 که مراکزي به تسهیالت و اعتبارات اعطاي. 5ـ2

 جذب زمینه خود هايبرنامه و امکانات با بتوانند

 فراهم را کشور از خارج متخصصان و نخبگان

  .نمایند

 کاهش راهکارهاي و هاسیاست 66

 جلسه مصوب نخبگان مهاجرت

 شوراي 27/3/1382 مورخ 519

  فرهنگی انقالب عالی

 هايسیاست  3 بند

 توان از استفاده

 و نخبگان تخصصی

 خارج متخصصان

  کشور از

 و نخبگان تخصصی توان از استفاده هايسیاست. 3

   کشور از خارج متخصصان

 ننخبگا تعداد از مستند ارقام و آمار آوريجمع. 1ـ3

   علوم مختلف هايزمینه در آنها توان و متخصصان و

 مراکز حیاتی و اساسی نیازهاي شناسایی. 2ـ3

   کشور صنعتی و دانشگاهی علمی،
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 براي متخصصان و نخبگان با قرارداد انعقاد. 3ـ3

 پشتیبانی و هاطرح اندازيراه آموزشی، هايهدف

  . پژوهشی هايطرح از علمی

 هرا از( مهاجر نخبگان هايتوانایی از استفاده. 4ـ3

 و اطالعاتی نوین فناوري از استفاده با) دور

 عنوان به ايرایانه و الکترونیکی محیط از منديبهره

  کشور دانشگاههاي مکمل

 اعضاي مرتبه ارتقاي نامه آیین 67

 هاي مؤسسه علمی هیأت

 و پژوهشی عالی، آموزش

غیردولتی  و دولتی فناوري

شوراي  27/12/1394مصوب 

  عالی انقالب فرهنگی

تعریف عضو هیأت   2ماده  10بند 

  علمی

 علمی هیأت اعضاي از هریک: علمی هیأت عضو. 10

 مقررات و ضوابط براساس که پژوهشی یا آموزشی

  .انددرآمده »مؤسسه« استخدام به »وزارتین«
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  متن قوانین و مقررات  موضوع

 اعضاي مرتبه ارتقاي نامه آیین 68

 آموزش هاي مؤسسه علمی هیأت

 و دولتی فناوري و پژوهشی عالی،

 27/12/1394 مصوب غیردولتی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

تعربف و مصادیق   6ماده 

 هاي فعالیت

  فناوري پژوهشی،

  فناوري پژوهشی، هاي فعالیت ـ 6ماده

 است علمی هیأت عضو هاي فعالیت از اي مجموعه

 توسعه و کشف قابلیت بودن، هدفمند ضمن که

 با و دارد را علمی هاي یافته کارگیري به و حقایق

 بسط و دانش مرزهاي توسعه جامعه، نیاز رفع هدف

 این. است کشور در اولویت از برخوردار هاي فناوري

  :از اندعبارت هافعالیت

 از محاسبه قابل امتیازهاي ـ2ـ3 شماره جدول

 علمی هیأت فناوري اعضاي پژوهشی، هايفعالیت

  »مؤسسه« پژوهشی
حداکثر   موضوع  بند

امتیاز 

در 

واحد 

کار یا 

حداکثر 

امتیاز در 

هر 

  موضوع

حداقل 

امتیاز 

الزم در 

هر دوره 

  ارتقا
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نمیس

  ال

رعایت ضوابط   1

و مقررات 

پژوهشی 

و مؤسسه 

تخصیص اوقات 

موظف به امر 

پژوهش و 

انجام صحیح 

  امور محوله

  

الف) در 

هاي مؤسسه

تحت نظارت 

  وزارت علوم

7%  7  5  
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ب) در   

هاي مؤسسه

تحت نظارت 

  وزارت بهداشت

2  20  15 

امتیاز در 

کل دوره 

(حداقل 

امتیاز 

سالیانه 

5/2 

  امتیاز)

مقاله علمی ـ   2

پژوهشی 

منتشرشده در 

هاي نشریه

 _علمی 

پژوهشی معتبر 

  اخلی و خارجی

.فهرست 1

هاي نشریه

داخلی با اعتبار 

پژوهش_علمی

ي را کمیسیون 

مطابق با     7تا 

جداول 

 6شماره 

  ربطذي
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

نشریات 

وزارتین و 

شوراي عالی 

هاي حوزه

علمیه به 

صورت ادواري 

  کند.منتشر می

هاي .نشریه2

خارجی معتبر 

را معاونت 

پژوهشی و 

فناوري 

وزارتین تعیین 

  کند.می

.حداکثر دو 3

مقاله با گواهی 

پذیرش قطعی 

در هر مرتبه 

ارتقا مورد 

  قبول است.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

.نسخه در 4

نوبت چاپ 

مقاله، مشروط 

 DOIبه درج 

به مثابه مقاله 

چاپ شده 

  است.

 %40.حداکثر 5

امتیاز کسب 

شده از این بند 

توان از می

هاي مقاله

پذیرفته یا 

چاپ شده در 

هاي نشریه

مؤسسه محل 

خدمت 

متقاضی در 

زمانن چاپ 

مقاله، یا 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هایی نشریه

باشد که 

متقاضی در 

زمان چاپ 

مقاله مدیر 

مسئول، 

سردبیر یا عضو 

هیأت تحریریه 

ه دها بوآن

  است.

.امتیاز 6

حداکثر دو 

مقاله مستخرج 

از هر 

طرح(منجر به 

تولید سن 

ملی) در 

حداقل 

امتیازهاي این 

بند محاسبه 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

شود، هر می

چند به همه 

ها امتیاز مقاله

  گیرد.تعلق می

 %70 .حداقل7

ها، امتیاز مقاله

باید مستقیماً 

در ارتباط با 

تخصص (رشته 

تحصیلی/گروه 

پژوهشی) 

  متقاضی باشد.

هاي با .مقاله8

پوشانی هم

، %30کمتر از 

مقاله مستقل 

شوند تلقی می

هاي و به مقاله

پوشانی با هم

 %70بیشتر از 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

امتیازي تعلق 

گیرد. نمی

امتیاز تعلق 

گرفته به 

هاي با مقاله

پوشانی هم

به  %70تا  30%

نسبت میزان 

پوشانی هم

خواهد بود. در 

هر حال، مقاله 

نباید منجر به 

چاپ نتایج 

انتشاریافته 

  شود.

.متقاضی ارتقا 9

به مراتب 

دانشیاري و 

  استاي باید 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

  

  

  

 اعضاي مرتبه ارتقاي نامه آیین 69

 آموزش هاي مؤسسه علمی هیأت

 و دولتی فناوري و پژوهشی عالی،

 27/12/1394 مصوب غیردولتی

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 الزم امتیازهاي  7فرازي از ماده 

 مرتبه ارتقاي براي

 هیأت اعضاي

  پژوهشی علمی

 براي الزم امتیازهاي حداقل ـ 2 ـ 6شماره  جدول

 پژوهشی علمی هیأت اعضاي مرتبه ارتقاي

  علوم وزارت نظارت تحت هايمؤسسه

  

ستون

1  

ستون

2  

ستون

3  

ستون

4  

ستون

5  

ستون

6  

مرتبه 

قبل از 

  ارتقا

مرتبه 

بع از 

  ارتقا

-3بند   1ماده 

1  

-3بند 

2  

-3بند 

10  

استادیا

  ري

دانشی

  اري

10  5  40  10  

دانشی

  اري

استاد

  ي

10  5  60  15  
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ستون 

7  

ستون

8  

ستون

9  

ستون

10  

ستون

11  

  

مجمو

ع 

بندها

-3ي

2،3-

9 ،3-

10 ،

3-11 ،

3-13 ،

-3و 

15  

-4بند   3ماه 

1  

مجمو  4ماده 

  ع مواد

55  75  5  10  120  

80  85  5  10  130    
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 و جذب اجرایی دستورالعمل 70

استخدامی  وضعیت تبدیل

 هادانشگاه علمی هیأت اعضاي

 و عالی آموزشی مؤسسات و

 71 جلسات مصوبات پژوهشی

هیأت عالی  97، 94، 49، 71،

 علمی هیأت اعضاي جذب

آموزش  مؤسسات و هادانشگاه

  کشور عالی

ها، ـ مؤسسه: هر یک از دانشگاه1ماده  3بند   تعریف مؤسسه  1ماده  3بند 

  مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی.

 تبدیل و جذب اجرایی دستورالعمل 71

 هیأت اعضاي استخدامی وضعیت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

 مصوبات پژوهشی و عالی آموزشی

 97، 94، 49، 71، 71 جلسات

وظایف هیأت   3ماده  1بند 

  اجرایی جذب

ـ شناسایی و تعیین نیازهاي جذب  3ماده  1بند 

هاي آموزشی و اعضاي هیأت علمی در گروه

  پژوهشی.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 هیأت اعضاي جذب عالی هیأت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

  کشور عالی آموزش

 تبدیل و جذب اجرایی دستورالعمل 72

 هیأت اعضاي استخدامی وضعیت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

 مصوبات پژوهشی و عالی آموزشی

 97، 94، 49، 71، 71 جلسات

 هیأت اعضاي جذب عالی هیأت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

  کشور عالی آموزش

هاي کارگروه  7ماده 

بررسی علمی و 

  عمومی

هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع 

هاي علمی و بررسی جذب، کارگروه بررسیدر روند 

  دهد.عمومی زیر نظر خود تشکیل می

  الف) کارگروه بررسی توانایی علمی

منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب به

(استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از 

پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به 

و همچنین رسمی قطعی و طرح سربازي و ... ) 

متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه 

هاي مختلف زیر بررسی توانایی علمی در تخصص

نظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

خواهند شد. تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی 

باشد. ترکیب اعضاي هر کارگروه به شرح الزامی نمی

  زیر خواهد بود:

  ربط؛ژوهشکده ذيرئیس دانشکده، رئیس پ -1

  ربط؛مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذي -2

حداقل دو نفر از اعضاي هیأت علمی مرتبط با  -3

زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی 

جذب که حسب پرونده براي حضور در جلسه 

  شوند؛کارگروه دعوت می

یک نفر از اعضاي هیأت اجرایی جذب و یا  -4

یستی از اعضاي هیأت علمی نماینده آن هیأت که با

  رسمی مؤسسه باشد.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها ـ در مؤسسات پژوهشی و پژوهشکده1تبصره 

حسب مورد رئیس بخش مربوطه عضو کارگروه 

  خواهد بود.

ـ در صورت نیاز با تشخیص هیأت اجرایی 2تبصره 

 3جذب برخی از اعضاي هیأت علمی موضوع بند 

  توانند از خارج مؤسسه انتخاب گردند.می

هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی اعضاي 

جذب و حکم رئیس هیأت حسب پرونده به مدت 

شوند. اعضاي کارگروه پس از دو سال منصوب می

هاي توانایی علمی هاي الزم نتیجه بررسیبررسی

هاي مربوطه تکمیل نموده و متقاضیان را در فرم

آنها را توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت 

صورت محرمانه به هیأت اجرایی م بهاتخا تصمی

  جذب ارائه خواهد نمود.
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 تبدیل و جذب اجرایی دستورالعمل 73

 هیأت اعضاي استخدامی وضعیت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

 مصوبات پژوهشی و عالی آموزشی

 97، 94، 49، 71، 71 جلسات

 هیأت اعضاي جذب عالی هیأت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

  کشور عالی آموزش

 جذب فرآیند  8ماده 

 هیأت اعضاي

  علمی

  علمی هیأت اعضاي جذب فرآیند: 8 ماده

منظور از جذب اعضاي هیأت علمی در این 

دستورالعمل هرگونه استخدام عضو هیأت علمی 

صورت قراردادي، پیمانی، طرح سربازي، به

مأموریت، انتقال و راتبه تحصیلی است. فرآیند 

  باشد:ر میجذب اعضاي هیأت علمی به شرح زی

پس از اعالم فراخوان عمومی جذب اعضاي  -8-1

ها و هیأت علمی و راتبه تحصیلی که بر اساس فرم

شرایط مربوطه اعالم شده انجام خواهد شد 

دبیرخانه نسبت به دریافت انجام فراخوان و 

 5نماید (حداکثر درخواست متقاضیان اقدام می

  روز)؛

تبصره ـ فراخوان عمومی براي جذب اعضاي هیأت 

هاي شهریور و بهمن علمی دو بار در سال و در ماه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها کثیراالنتشار از طریق منزلگاه مؤسسه و روزنامه

  گیرد.به شکل استانی یا متمرکز صورت می

 تبدیل و جذب اجرایی دستورالعمل 74

 هیأت اعضاي استخدامی وضعیت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

 مصوبات پژوهشی و عالی آموزشی

 97، 94، 49، 71، 71 جلسات

 هیأت اعضاي جذب عالی هیأت

 مؤسسات و هادانشگاه علمی

  کشور عالی آموزش

مالکهاي احراز   9ماده  1تبصره 

  شرایط ارتقا

ها و مؤسسات آموزش ـ دانشگاه9 ماده 1 تبصره

هایی مانند سابق عالی و پژوهشی با توجه به مالك

ها، موقعیت جغرافیایی، توسعه زیرساختتأسیس، 

توانند براي شاخص و هرم اعضاي هیأت علمی می

عیت احراز شرایط ارتقا به مرتبه باالتر در تبدیل وض

استخدامی اعضاي هیأت علمی خود از پیمانی به 

یزان رسمی آزمایشی امتیازات الزم براي ارتقا را به م

از جول  درصد حداقل امتیازات الزم را 100تا  70

موضوع ماده یک (براي مؤسسات آموزشی) و سایر 

  نامه ارتقا انجام دهند.جداول آیین
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 75

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

نصب رئیس   3ماده 

دانشگاه یا مؤسسه 

  آموزش عالی

بر رییس هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی را 

و آموزش عالی یا  حسب مورد از جانب وزیر فرهنگ

به شوراي وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیشنهاد خواهد شد و پس از  عالی انقالب فرهنگی

تأیید شورا، با حکم وزیر، به مدت چهار سال به 

تمدید این  وظائف خود خواهد پرداخت. اجراي

  .مدت بالمانع است

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 76

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

نصب معاونان   4ماده 

  دانشگاه

معاونان دانشگاه را رییس دانشگاه با رعایت شرایط 

عزل آنان نیز به عهده  .ذیل انتخاب خواهد کرد

الف) شرایط عمومی  .رییس دانشگاه خواهد بود

به واجبات و  عامل بودن) 1اعضاء هیأت رئیسه

معتقد به ملتزم بودن  )2پرهیز جستن از محرمات

 )3 به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

برخوردار بودن از حسن شهرت و اخالق اسالمی و 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

عدم شرکت فعاالنه در  )4آشنا بودن به امور دانشگاه

عدم وابستگی به احزاب و  )5تحکیم رژیم سابق

علمی اعضاء ب) صالحیت  هاي غیر قانونیگروه

داشتن حداقل پنج سال سابقه کار  هیأت رییسه

) 1تبصره  آموزش یا پژوهشی با مرتبه استادیاري

در شرایط استثنایی، داشتن مرتبه مربی براي 

معاونت عمرانی کافی  معاونت اداري و مالی و نیز

) در مورد مراکز آموزش عالی کمتر 2تبصره  .است

داشتن  استثنایی،از سطح دانشگاه و در شرایط 

) 3تبصره  .مرتبه مربی براي معاونان کافی است

، 2و  1ها تشخیص موارد استثناي مذکور در تبصره

فرهنگ و آموزش عالی  حسب مورد، به عهده وزیر

 .پزشکی استیا وزیر بهداشت، درمان و آموزش
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 77

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

عالی انقالب  شوراي 70,4,11

  فرهنگی

اعضاي شوراي   22ماده 

  پژوهشی

الف) معاون  :اند ازاعضاي شوراي پژوهشی عبارت

ب) معاون تحصیالت تکمیلی  پژوهشی دانشگاه

ج) معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشکده  دانشگاه

د) یک محقق از هر یک از واحدهاي  هاو پژوهشکده

 رفی رییستحقیقاتی وابسته به دانشگاه با مع

در صورتی که واحد مستقل باشد) و با دانشگاه (

چنانچه واحد ) دانشکده و آموزشکدهمعرفی رییس

ه) دو تن از چهار  (جزو دانشکده و آموزشکده باشد

هاي تن اعضاي هیأت علمی، صاحب فعالیت

معاون پژوهشی و  پژوهشی ارزنده به پیشنهاد

شوراي  وظایف - 23ماده  .تصویب شوراي دانشگاه

الف) همکاري با  :پژوهشی دانشگاه عبارت است از

معاون پژوهشی براي ایجاد زمینه اجراي مصوبات و 

ب) ارائه پیشنهاد در  .رییسه تصمیمات هیأت
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي مختلف پژوهشی به شوراي دانشگاه از زمینه

بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در  :-جمله

حقیق در هماهنگ ساختن زمان تعلیم و ت -دانشگاه

مشارکت با بخش خصوصی در اجراي  - دانشگاه

 طرحهاي پژوهشی و تعیین نحوه همکاري با مراکز

 تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه

بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهاي  -

منطقه و  مختلف براي برآوردن نیازهاي کشور،

 .صنعتیاستان و چگونگی همکاري دانشگاه و مراکز

ه و تدوین و پیشنهاد طرحهاي تربیت ج) تهی

هاي د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه .محقق

 پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان

ه) پیشنهاد چگونگی استاد از نتایج تحقیقات  .دانش

و) تهیه و تدوین  براي ارتقاي کیفیت آموزش
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي مختلف پژوهشی براي پیشنهاد به نامهآیین

 ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی .ذیربطمراجع 

ارجاع  که شوراي دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا

ط)  ح) تصویب طرحهاي پژوهشی دانشگاه .دهدمی

ترغیب و تشویق اعضاي هیأت علمی به تألیف و 

ایجاد  ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقیقی و

نشر امکانات و تسهیالت الزم براي تسریع در چاپ و

نامه نحوه تدوین کتب ي) پیشنهاد آیین .آثار علمی

 علمی و پژوهشی بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي

ك) ارزیابی میزان توانمندي علمی و  .دانشگاه

التحصیالن دانشگاه براي کار سنجش قابلیت فارغ

هاي تحقیقاتی جامعه، از طریق اجراي طرح در

کاربرد  ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی .ویژه

فنی  هاي علمی ونتایج تحقیقات براي پیشبرد جنبه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي مطالعاتی اعضاي ریزي فرصتم) برنامه کشور

ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی  .هیأت علمی

  .پژوهشی دانشگاه

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 78

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

گروه آموزشی واحدي است متشکل از اعضاي هیأت   آموزشیگروه   35ماده 

شعب دانش بشري  علمی متخصص در یک رشته از

دایر است و اعضاي ايآموزشکدهکه در دانشکده یا

مجموعاً شوراي آن گروه را  هیأت علمی هر گروه

  د.دهنتشکیل می

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 79

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

الف) هماهنگ ساختن  :وظیفه گروه عبارت است از  وظیفه گروه  36ماده 

 هاي آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطفعالیت

هاي آموزشی که براي تدریس در ب) تنظیم برنامه

ج) نظارت بر نحوه ارائه دروس  آن رشته الزم است

 و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و

ها و سرفصلهاي بر اساس برنامه محتواي دروس
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

د) اظهار نظر درباره ساعات تدریس و  مصوب

ه) اظهار نظر در خصوص  تحقیق اعضاي گروه

پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود 

و) بررسی طرحهاي تحقیقی  آنان واحدهاي درسی

پژوهشی دانشکده  -و پیشنهاد به شوراي آموزشی 

ز) اظهار نظر درباره بورسها و  زشکدهیا آمو

 هاي اعضاي گروه و پیشنهاد آن به شورايمأموریت

ح)  آموزشی پژوهشی دانشکده یا آموزشکده

بینی نیاز گروه به استخدام اعضاي هیأت علمی پیش

صالحیت علمی  متخصص و اظهار نظر در مورد

ط)  نامزدهاي استخدام براي طی مراحل قانونی

کار گروه براي طرح در شوراي  ارزیابی ساالنه

ریزي در مورد دروس ي) برنامه پژوهشی –آموزشی 

ریزي تفویض طبق اختیاراتی که شوراي عالی برنامه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ك) بررسی و اعالم نظر براي اصالح  .است کرده

 از حیثسرفصلها و تجدید نظر در عنوان درسها (

اصلی یا اختیاري بودن) و همچنین تعیین محتواي 

علمی براي  توجه به آخرین پیشرفتهايدروس با

اظهار  -1تبصره  ریزيتصویب در شوراي عالی برنامه

نظر در مورد تقاضاي استخدام جدید، ارتقاي اعضاي 

ساالنه اعضاي هیأت علمی،  هیأت علمی ارزیابی

در هر گروه به وسیله هاي مطالعاتیبورسها و فرصت

نشیاران هایی مرکب از استادان، داکمیته کمیته یا

 و استادیاران منتخب آن گروه که سابقه خدمت

دانشکده به بیشتري دارند و پس از تأیید رییس

شوند، می هاي تخصصی تعیینعنوان عضو کمیته

   .گیردانجام می
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

هاي جدیدالتأسیس و در دانشگاه -2تبصره 

استادیار و  هایی که تعداد اعضاي هیأت علمیگروه

ندرج مکمتر باشد، بررسی موارد باالتر آنها از سه نفر 

 .عهده شوراي آموزشی دانشکده است به 1تبصره در

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 80

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

 تصدي نحوه  37ماده 

  گروهمدیریت

شوراي هر گروه، دو تن از اعضاي آن گروه را که 

"الف"واجد شرایط بند  و حداقل در مرتبه  4ماده  

گروه به مدیریت استادیاري باشند، براي تصدي

کند، به پیشنهاد رییس معرفی می رییس دانشکده

 دانشکده و با تأیید و حکم رییس دانشگاه، یکی از

منصوب آنان به مدت دو سال به مدیریت گروه

تبصره)  شود و انتخاب مجدد وي بالمانع استمی

ه تشخیص رییس دانشگاه مواد استثنایی ب

  .شودگیري میتصمیم
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 81

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

نحوه تصدي   38ماده 

  معاونت گروه

معاون گروه، توسط مدیر گروه پس از تأیید رییس 

رییس دانشکده یا  دانشکده تعیین و با حکم

  .شودمیآموزشکده منصوب 

ها و دانشگاه نامه مدیریتآیین 82

مصوب  مؤسسات آموزش عالی

شوراي عالی انقالب  70,4,11

  فرهنگی

الف) تهیه برنامه  :وظیفه مدیر گروه عبارت است از  وظیفه مدیر گروه  39ماده 

اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه 

بر اساس خط مشی شوراي  شده از طریق گروه

قبل از شروع دانشکده با مشورت اعضاي گروه

 گزارش آن به رییس دانشکده نیمسال تحصیلی و

هاي اجرایی وظایف آموزشی و ب) ابالغ برنامه

ج)  پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضاي گروه

هاي آموزشی و پژوهشی و نظارت بر کلیه فعالیت

د) تهیه جدول دروس هر نیمسال  خدمات گروهی

اعضاء گروه و تسلیم آن به رییس با همکاري 
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

ها با توجه ه) تجدید نظر مستمر در برنامه دانشکده

تسلیم  به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحوالت و

و) تشکیل و اداره  ها به مراجع ذیربطاین برنامه

جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، 

نظریات جمعی گروه به رییس  پیشنهادها و

هماهنگی اجرایی یا طی ه یا آموزشکده برايدانشکد

ها و نامهآیین ها وقانونی و ابالغ بخشنامه مراحل

ارسال  مصوباتی که رییس دانشکده یا آموزشکده

ز) پیشنهاد نیازهاي مالی گروه به رییس  .کرده است

ح) انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه  دانشکده

نیاز  یات موردو پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشر

پیشنهاد  (ط گروه به رییس دانشکده و یا آموزشکده

طرحهاي پژوهشی که گروه راساً یا با همکاري 

دادن آن است به رییس  هاي دیگر آماده انجامگروه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

شوراي دانشکده یا آموزشکده براي تصویب در

پژوهشی دانشگاهی) ارزیابی کار ساالنه اعضاي گروه 

  شکدهو گزارش آن به رییس دان

 امناء هايهیأت تشکیل قانون 83

 آموزش مؤسسات و هاهدانشگا

پژوهشی مصوب  و عالی

شوراي عالی  23/12/1367

  انقالب فرهنگی

  تبصره 1ماده 

  آن

 آموزش و فرهنگ هايوزارتخانه از یک هر - 1 ماده  تشکیل هیأت امنا

 براي آموزش پزشکی و درمان بهداشت، و عالی

مؤسسات  و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 "مؤسسه" قانون در این که خود به وابسته پژوهشی

 تشکیل ذیل ترکیب با امنایی هیأت شودمی نامیده

  .داد خواهند

  وزیر - الف

  مؤسسه رییس - ب

 و فرهنگی و علمی هايشخصیت از تن 6 تا 4 - ج

 مؤثري در نقش که کشوري و محلی اجتماعی یا

  .باشند داشته مربوط مؤسسه پیشرفت و توسعه
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

  بودجه و برنامه وزیر نماینده یا و وزیر - د

 "ج" بند هايشخصیت از تن دو حداقل - تبصره

  .ها باشنددانشگاه علمی هیأت اعضاء از باید

 امناء هايهیأت تشکیل قانون 84

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 23/12/1367 مصوب پژوهشی و

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

  ریاست هیأت امنا  و تبصره آن 6ماده 

عضویت رئیس یا -

مسئول سازمان 

مربوط به جاي 

یکی از اعضاي بند 

  ج

 مؤسسات و عالی آموزش مؤسسات در - 6 ماده

 دیگر هايیا سازمان هاوزارتخانه به پژوهشی وابسته

هاي وزارتخانه طریق از آنها تأسیس مجوز که

 آموزش و رماند یا بهداشت، عالی آموزش و فرهنگ

 سازمان مسئول یا وزیر است شده صادر پزشکی

 ماده "ج" بند اعضاي یکی از جاي به مربوط

 خواهد داررا عهده امناء هیأت ریاست و عضویت1

  .بود

 "ج" بند اعضاي سایر مؤسسات گونهاین در - تبصره

 سازمان مسئول وزیر یا پیشنهاد به قانون این 1 ماده

 فرهنگ وزیر حکم و تأیید با مورد حسب و مربوط
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 آموزش و درمان بهداشت، یا وزیر و عالی آموزش و

  .شوندمی منصوب پزشکی

 امناء هايهیأت تشکیل قانون 85

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 23/12/1367 مصوب پژوهشی و

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 اختیارات و وظایف  7ماده 

  امناء هیأت

  :امناء هیأت اختیارات و وظایف - 7 ماده

  داخلی نامهآیین تصویب - الف

 اساس بر مؤسسه اداري سازمان تصویب - ب

 مربوط با هايوزارتخانه پیشنهاد به که ضوابطی

 به استخدامی و اداري امور سازمان هماهنگی

  .خواهد رسید فرهنگی انقالب عالی شورايتصویب

 طرف از که مؤسسه بودجه تصویب و بررسی - ج

  .شودمی پیشنهاد مؤسسه رییس

  مؤسسه تفصیلی بودجه تصویب - د

  مؤسسه ساالنه ترازنامه و هاحساب تصویب - ه

 و اختصاصی درآمدهاي وصول نحوه تصویب - و

  آن مصرف
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

  مؤسسه براي دارخزانه و حسابرس تعیین - ز

 خصوصی بخش هايکمک جلب براي کوشش - ح

  ساختمانی تجهیزاتی، نقدي، از اعم محلی عوائد و

عالی  شوراي مصوب ضوابط رعایت با

  .فرهنگیانقالب

 بر که معامالتی و مالی هاينامهآیین تصویب - ط

 اجرا قابل وزارتخانه مربوط تأیید از پس مورد حسب

  .باشدمی

 هیأت اعضاي هايالعادهفوق میزان پیشنهاد - ي

و  کارشناسان( علمی هیأت غیر و علمی

 تأیید از پس مورد حسب بر که) هاتکنیسین

 یا بهداشت، و عالی آموزش و فرهنگهايوزارتخانه

  .باشدمی اجرا قابل پزشکی آموزش و درمان
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 خدماتی، تولیدي، واحدهاي اداره نحوه تعیین - ك

 در چارچوب مؤسسه درمانی و بهداشت و کارگاهی

  .رسیدخواهد وزیران هیأت تصویب به که ضوابطی

التحقیق، حق پرداخت میزان تعیین - ل

  .نظایر آن و التألیفحق الترجمه،التدریس، حقحق

 رییس طرف از که مؤسسه گزارش بررسی - م

  .شودمی ارائه مؤسسه

 علمی هیأت اعضاي استخدامی مقررات تصویب - ن

تأیید  از پس هماهنگی منظوربه که مؤسسه

  .بود خواهد اجرا قابل مربوط وزارتخانه

 امناء هايهیأت تشکیل قانون 86

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 23/12/1367 مصوب پژوهشی و

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

تصوب اعتبارات   8ماده 

مؤسسات و کیفیت 

در اختیار گرفتن 

 قالب در صرفاً مؤسسات از یک هر اعتبارات - 8 ماده

 کشور کل ساالنهبودجه  صورت کمک به و برنامه

 حداقلتخصیص اعتبار و شودمی تصویب و منظور

 از مصوب بودجه سه دوازدهم مأخذ به ماه 3 هر
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

آن به هر یک از 

  مؤسسات

 هر اختیار در کالً  ذیربط اجرایی هايدستگاه طریق

  .گرفت خواهد قرار از مؤسسات یک

 امناء هايهیأت تشکیل قانون 87

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 23/12/1367 مصوب پژوهشی و

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 عدم شمول امور  9ماده 

 معامالتی و مالی

 مؤسسات به سایر

 قانون مقررات

 نامهآیینو مزبور

 و دولتی معامالت

 مربوط قوانین سایر

دولتی  مؤسسات به

 مورد در جز

 موضوع حسابیذي

 قانون 31 ماده

  عمومی محاسبات

 در جز مؤسسات معامالتی و مالی امور - 9 ماده

 قانون محاسبات 31 ماده موضوع حسابیذي مورد

 مزبور قانون مقررات سایر مشمول عمومی،

 به مربوط سایر قوانین و دولتی نامه معامالتآیینو

  .بود نخواهد دولتی مؤسسات
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 امناء هايهیأت تشکیل قانون 88

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 23/12/1367 مصوب پژوهشی و

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 به رسیدگی  10ماده 

 ساالنه هايحساب

  مؤسسه

 مؤسسه ساالنه هايحساب به رسیدگی - 10 ماده

 مورد بر حسب که بود خواهد اينامهآیین اساس بر

و  عالی آموزش و فرهنگ وزارتین وسیله به

 تأیید به تهیه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

  .رسدمی دارایی و اقتصادي امور وزارت

تحقیق و نوآوري در  موانع 89

جمهوري اسالمی ایران و 

مصوب  راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381

  انقالب فرهنگی

 به موانع مربوط  1-1بخش الف، بند 

 مدیریت،

 و گذاريسیاست

تحقیقات در  نظام

  ایران

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

  ایران در نوآوري و تحقیقات موانع ـ1

 و گذاريسیاست مدیریت، به مربوط موانع ـ1ـ1

  تحقیقات نظام

  کشور پژوهش امور متولیان چندگانگی -1

 پژوهشی و علمی مدیریت الگوي یک فقدان -2

  پژوهشی و علمی مراکز در مناسب

 براي آموزشی نظام در مناسب ساختار فقدان -3

  توانا محقق پرورش
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 هدایت و جلب در علمی مدیریت ضعف -4

  خصوصی و دولتی بخش هاي مشارکت

 دستگاههاي و تحقیقاتی مراکز بین شکاف -5

  اجرایی

 یک نبود و تحقیقاتی هاياولویت بودن غیرواقعی -6

  تبیین نیازها و تحلیل در گرانظام رویکرد

 ستادي و کالن مدیریت مناسب ساختار فقدان -7

  کشور پژوهشی نظام در

 امر در مسئول هايسازمان در ناهماهنگی -8

  پژوهش

  کشور پژوهش مدیریت در ثبات عدم -9

 پژوهشی هايسازمان علمی استقالل فقدان -10

  کشور
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 براي مدت دراز تحقیقاتی راهبرد نبودن روشن -11

  کشور

 و غیردولتی تحقیقات جایگاه نبودن مشخص -12

  دربارة آنها مناسب تعاملی و حمایتی سیاست

 در نظارت و سنجش ارزیابی، معیارهاي فقدان -13

  تحقیقاتی هاي فعالیت

 پیگیري براي سازمانی یا و جایگاه فقدان -14

  تحقیقات نتایج کارگیري به درباره

 بین همکاري براي مناسب تشکیالت فقدان -15

  دانشگاه و صنعت

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 90

 اسالمی ایران و راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

موانع مربوط به   2-1بخش الف، بند 

بخش فرهنگ در 

بخش تحقیقات و 

  نوآوري در ایران

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

  ایران در نوآوري و تحقیقات موانع ـ1

  تحقیق فرهنگ به مربوط موانع ـ2ـ1

  کشور تربیت و تعلیم نظام محوريِ آموزش -1
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

  کارگروهی فرهنگ ترویج عدم -2

 عدم و دانش تولید براي گذاري سرمایه ضعف -3

  اندیشه و تفکر زایش به توجه

  کشور سطح در پژوهشی باور فقدان -4

  پژوهش امر در فرهنگی انگیزه فقدان -5

 مفاهیم تعاریف، با محققان از بسیاري ناآشنایی -6

  براساس تحقیق هايروش و

  المللیبین استانداردهاي

 به نوآوري و تولید زمینه در ملی عزم فقدان -7

  تحقیق اتکاي

 و تقاضا براي کافی هايزمینه فقدان -8

  تحقیقاتی هايطرح انجام و پژوهشی هايسفارش

  کشور مدیریت باالي سطوح در

  جهان و کشور میان فنی و علمی شکاف تعمیق -9
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 در مناسب تحقیقاتی و علمی فضاي فقدان -10

  کشور

 مواد با ارتباط در گمرکی ماموران ناآشنایی -11

  فرهنگ و پژوهشی تجهیزات تحقیق،

  تحقیق

 ایجاد و مردم میان در دانش ترویج فقدان -12

 و دستاوردهاي نتایج از استفاده تقاضاي فرهنگ

  محققان

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 91

 رفع آناسالمی ایران و راهکارهاي 

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

موانع تحقیقات و   3-1بخش الف، بند 

نوآوري در ایران در 

بخش مربوط به 

  محققان

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

  ایران در نوآوري و تحقیقات موانع ـ1

  محققان به مربوط موانع ـ3ـ1

  

 بخش علمی اعضاي و محققان بودن چندشغلی -1

  پژوهش
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 علمی منابع و اطالعات به دسترسی ضعف -2

  کشور در محققان توسط

 محققان به برجسته محققان تجارب انتقال عدم -3

  مطلوب نحو به جوان

 و پژوهشگران اساتید، مالی وضعیت توازن عدم -4

  طرح انجام براي انگیزه ضعف و محققان

  تحقیقاتی هاي

 محققان فکري آرامش و شغلی امنیت فقدان -5

  آینده و حال در زندگی به نسبت

 همکاریهاي فرهنگ و مناسب فضاي فقدان -6

  کشور از خارج و داخل در المللیبین

 عملی احترام براي اجتماعی مناسب شرایط عدم -7

  محققان به
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 و مغزها استقرار براي اساسی راهکار فقدان -8

  وجهه داراي ایرانی دانشمندان بازگشت

  خارج از المللیبین

 به پژوهشگران نسبت شاخص بودن پایین ـ9

  کشور جمعیت

 و زبده اساتید و محققان ماندن ناشناخته -10

  تحقیق امر صاحبنظر در

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 92

 اسالمی ایران و راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

و موانع تحقیقات   5-1بخش الف، بند 

نوآوري در ایران 

مربوط به قوانین و 

  مقررات پژوهشی

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

  ایران در نوآوري و تحقیقات موانع ـ1

  پژوهشی مقررات و قوانین به مربوط موانع ـ5ـ1

 در پژوهشی استانداردهاي نظام در ضعف وجود -1

  کشور

 هزینه جهت در اداري ساالري دیوان وجود -2

  پژوهشی هاي طرح مصوب بودجه کردن
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 اداري نظام در پذیري انعطاف و تحرك عدم -3

  تحقیقاتی و علمی مراکز

 قوانین دائمی تغییر و ثباتی بی قانونی، چند -4

  ارشد از محققان نظرخواهی بدون تحقیق بر حاکم

 استخدامی هاي نامهآیین شرایط نبودن متناسب -5

  پژوهشگر نیروهاي جذب براي

 سازوکار به نسبت اداري سازوکار حاکمیت -6

  تحقیقاتی

 خصوص در مقررات و قوانین شفافیت فقدان -7

  نوآوریها و اختراعات ثبت و معنوي مالکیت

 جنتای بکارگیري منظور به قانونی الزامات فقدان -8

  کشور سطح در تحقیقات

 مواد توزیع و تهیه مورد در ساالري دیوان شدت -9

  اطالعاتی و تحقیقاتی تجهیزات و
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 عدم و پژوهشی مقررات از بعضی بودن غامض -10

  آنها شفافیت

 ترخیص خصوص در گمرکی قوانین پیچیدگی -11

  پژوهشی کاالهاي و تجهیزات

  

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 93

 اسالمی ایران و راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

موانع تحقیقات و   6-1الف، بند  بخش

نوآوري در بخش 

مربوط به بودجه و 

  امکانات تحقیق

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

  ایران در نوآوري و تحقیقات موانع ـ1

 امکانات و تحقیقات بودجه به مربوط موانع ـ6ـ1

  تحقیق

 کشور تحقیقات بودجه سهم بودن ناکافی -1

  کشورها سایر با قیاس در GDP برحسب

 الزم اطالعات و تجهیزات ابزار، مواد، کمبود -2

  کشور در تحقیقاتی
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 هاي بخش براي مناسب بودجه تخصیص فقدان -3

  کشور توسعه و تحقیق

 امور در خصوصی بخش گذاريسرمایه عدم -5

  پژوهشی و علمی

 توزیع و هزینه چگونگی بر حاکم هايضعف -6

  کشور تحقیقاتی بودجه

  

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 94

 اسالمی ایران و راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

موانع تحقیقات و   7-1بخش الف، بند 

نوآوري در ایران 

مربوط به 

بکارگیري نتایج 

  تحقیق

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

  ایران در نوآوري و تحقیقات موانع ـ1

  تحقیق نتایج بکارگیري به مربوط موانع ـ7ـ1

 یافته به نسبت مدیران اعتمادي بی و توجهی بی -1

  پژوهشی هاي

  تحقیق نتایج نبودن بینانه واقع -2
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 و پژوهشگران میان نگرشی اختالف وجود -3

  کشور اجرایی سطوح

 در پژوهشی پشتوانه به نیاز احساس عدم -4

  کشور ي هاسیاستگذاري و ها ریزيبرنامه

 و پژوهشی هايطرح اجراي فرایند در تأخیر -5

  گیریهاتصمیم زمان در نتایج ارائه عدم

 براي الزم هايتضمین و الزامات فقدان -6

  کشور در تحقیق نتایج بکارگیري

 عدم و تحقیقات نتایج بودن نامشخص -7

  آنها از گیريبهره

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 95

 اسالمی ایران و راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

 تحقیق موانع رفع  2بخش الف، بند 

نوآوري در  و

  ایران(بلند مدت)

  کشور تحقیقات بخش بلندمدت اندازچشم ـ الف

 دتولی ارتقاي هدف با نوآوري و تحقیق موانع رفعـ 2

  آن، مرزهاي گسترش و فناوري و علم
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 تقاضاي فرهنگ ایجاد و افزاري نرم نهضت تقویت

  کشور در پژوهش و تحقیق

  هدف تحقق براي الزم هايساخت زیر ـ1ـ2

  تحقیقات نظام و گذاريسیاست مدیریت، ـ1ـ1ـ2

  کشور تحقیقات مدیریت نظام ساماندهی ـ1

  تحقیق فرهنگ ـ2ـ1ـ2

 پژوهش نوآوري، تحقیق، به نیاز فرهنگ ایجاد ـ1

  در کشور تحقیقاتی و علمی فضاي و باوري

  محوري پژوهش راستاي در آموزشی نظام اصالحـ 2

  محققان ـ3ـ1ـ2

  کارآمد محقق و توانا پژوهشگر پرورش ـ1

 در پژوهش و نوآوري تحقیق، انگیزه ایجاد ـ2

  پژوهشگران
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 حفظ و متخصصان و دانشمندان به عملی احترامـ 3

  آنان اجتماعی شؤون و رفاه تأمین و

  تحقیقاتی و علمی استاندارد فضاي ـ4ـ1ـ2

  المللیبین همکاري فضاي ایجاد ـ1

 مالکیت حقوق از حمایت و حفظ براي تالش ـ2

  معنوي و فکري

 هاينامهموافقت و هاکنوانسیون به پیوستن ـ3

 ادبی، مالکیت آثار از حمایت زمینه در المللیبین

  بردارينسخه حق و تجاري و صنعتی هنري،

 جلب و دانشمندان استقرار براي ملی عزم ـ4

  آنان عمومی رضایت

  پژوهش مقررات و قوانین ـ5ـ1ـ2

  پژوهشی مقررات و قوانین ساماندهی ـ1
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 تهیه راستاي در بانکی و گمرکی امور تسهیل ـ2

  پژوهشی مواد و تجهیزات

 و ایجاد براي قانونی الزامات و تدابیر اتخاذ ـ3

 مراکز و دانشگاه، صنعت میان پیوند استحکام

  پژوهشگران و پژوهشی

  تحقیق امکانات و تحقیقات بودجه ـ6ـ1ـ2

 تحقیقات رشد راستاي در مالی منابع ساماندهی ـ1

  پژوهشی امکانات و مواد تجهیزات، نمودن فراهم و

  خصوصی بخش مالی هايحمایت بکارگیري ـ2

 به دسترسی و رسانیاطالع نظام ساماندهی ـ3

  علمی منابع

  تحقیق نتایج کارگیري به ـ7ـ1ـ2

  کشور در تحقیقات نتایج بکارگیري نحوه ـ1
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

تحقیق و نوآوري در جمهوري  موانع 96

 اسالمی ایران و راهکارهاي رفع آن

شوراي عالی  18/11/1381مصوب 

  انقالب فرهنگی

 تحقیق موانع رفع  1بخش ب، بند 

نوآوري در  و

  ایران(کوتاه مدت)

  کشور تحقیقات بخش مدت کوتاه اندازچشم ـ ب

 دتولی ارتقاي هدف با نوآوري و تحقیق موانع رفعـ 1

 نهضت مرزهاي آن، تقویت گسترش و فنآوري و علم

 تقاضاي فرهنگ گسترش و ایجاد و افزارينرم

  کشور در پژوهش و تحقیق

 و سیاستگذاري مدیریت، به مربوط اقدامات ـ1ـ1

  تحقیقاتی نظام

 الگوي تدوین و فناوري و تحقیقات متولی تعیینـ 1

  علمی مراکز براي مناسب علمی مدیریت

  کشور پژوهشی و

  محققان به مربوط اقدامات ـ2ـ1

 امکانات تأمین و مناسب سکونت محل تمهید ـ1

 محققان اساتید ممتاز، دانشمندان، براي الزم رفاهی

 نمودن فراهم و 2کشور ارشد پژوهشگران برجسته و
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 خارج از ایرانی دانشمندان موقت استقرار شرایط

  3 کشور

 مذکور افراد ویژة استخدامی نامه آیین تدوین -2

  کشور عمومی قوانین و ضوابط از خارج

CredIt( ارزي مالی اعتباري کارت صدور -3  

Card (در تسهیل منظور به 1 مذکور افراد براي 

  آنان پژوهش رشد راستاي در وجه انتقال

  2 سبز کارت صدور -4

 حمایت صندوق طریق از مستقیم مالی تقویت ـ5

  تحقیقاتی طرح راستاي در پژوهشگران از

 دانشمندان گروهی تحقیقاتی کارهاي براي مشترك

  و فنآوري و علم تولید جهت در ایرانی

 جهت 3 ارزي صندوق ایجاد و آن مرزهاي گسترش

  فوري پژوهشی مواد و تجهیزات خرید
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 ویژه اعتبار بصورت تحقیقاتی هاي طرح تصویب -6

)Grant (رشد جهت ارشد پژوهشگران براي 

  فنآوري و علم تولید راستاي در آنان پژوهشی

  پژوهشی مقررات و قوانین به مربوط اقدامات ـ3ـ1

 به پژوهشی مقررات اصالح کمیته تشکیل ـ1

  :منظور

 امور تسهیل براي الزم هاي نامه آیین تدوین ـ2

  کشور ارشد پژوهشگران پژوهشی و علمی

 و تجهیزات ورود براي گمرکی تشریفات تسهیل ـ3

  تحقیقاتی امور تسهیل و پژوهشی مواد

  کشور پژوهشی و علمی مراکز براي

 دست قوانین حذف و اداري مالی، مراحل تقلیل ـ4

 هايطرح اجراي تا تصویب فرایندهاي در گیر پا و
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 بصورت بتواند امور تمامی که ايگونه به تحقیقاتی

  ارزي و اعتباري کارت

 قبول مورد آن فاکتورهاي و پذیرد انجام

  .باشد هاحسابیذي

 و منابع به دسترسی به مربوط اقدامات ـ4ـ1

  اطالعات

 ـ علمی نشریات اشتراك براي مالی امور تسهیل ـ

  بین معتبر افزارهاي نرم و کتب تخصصی،

 توسط مذکور افراد تخصصی زمینه با مرتبط المللی

  ارزي مالی اعتباري کارت

 در الکترونیکی علمی رسانی اطالع مرکز ایجاد ـ

  مراکز یا مرکز به اتصال براي کشور
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 راستاي در پیشرفته کشورهاي علمی رسانی اطالع

 و مراکز علمی به پژوهشی ـ علمی رسانیاطالع

  کشور پژوهشگران و پژوهشی

نامه تشکیل هیأت عالی آیین 97

جذب اعضاي هیأت علمی 

آموزش عالی ها و مراکز دانشگاه

کشور و اصالحات بعدي مصوب 

و اصالحات  19/4/1386

شوراي عالی   10/02/1387بعدي

  انقالب فرهنگی

  :تعریف) 1ماده  تعاریف  1ماده 

 فرهنگ در دانش و علم رفیع جایگاه به توجه با

 محیط واالي قداست و شأن حفظ ضرورت و اسالمی

 و محوري نقش به نظر و کشور عالی آموزش هاي

 از وريبهره لزوم و علمی هیأت اعضاي سازنده

 آرمانهاي به مؤمن و کارآمد فرهیخته، استادان

 بررسی در رویه وحدت ایجاد براي و اسالمی انقالب

 علمی، هیأت در عضویت داوطلبان هايصالحیت

 و هادانشگاه علمی هیأت اعضاي جذب عالی هیأت

 این در. گرددمی تشکیل کشور عالی آموزش مراکز

 علمی هیأت اعضاي جذب مرکزي هیأت نامه،آیین
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شماره ماده یا   عنوان قوانین و مقررات  ردیف

  تبصره

  متن قوانین و مقررات  موضوع

 درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، وزارتین

 اجرایی هايهیأت همچنین و پزشکی آموزش و

 مراکز و هادانشگاه علمی هیأت اعضاي جذب

 مرکزي هیأت« اختصار به و ترتیب به عالی، آموزش

 »جذب اجرایی هايهیأت« و »وزارتین جذب

  .شوندمی نامیده

نامه تشکیل هیأت عالی جذب آیین 98

ها و اعضاي هیأت علمی دانشگاه

و  مراکز آموزش عالی کشور

اصالحات بعدي مصوب 

و اصالحات  19/4/1386

شوراي عالی   10/02/1387بعدي

  انقالب فرهنگی

وظایف هیئت عالی   3ماده 

جذب اعضاي 

هیأت علمی 

ها و مراکز دانشگاه

  کشورآموزش عالی 

  ) وظایف:3ماده

هاي اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت -1

اجرایی جذب براي ایجاد انسجام،وحدت رویه و 

  هاتوانمندي و پویایی دانشگاه

نظارت مستمر بر اجراي صحیح ضوابط  -2

 و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح

ها و بررسی و بازنگري کلیه سیاست -3

ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به منظور 

پیشنهاد به شوراي عالی انقالب فرهنگی و 


