
  علوم، تحقیقات و فناوري قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت
  هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمی مصوب 

 
فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران    قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و) 99(به استناد ماده  - 1ماده  

امـور اجرائـی و سیاسـتگذاري نظـام علمـی،       و بـه منظـور انسـجام بخشـیدن بـه      1379.1.17مصوب 
 :گردد تحقیقات و فناوري به شرح زیر تعیین می تحقیقاتی و فناوري کشور، اهداف وزارت علوم،

خالق و ارتقاء فرهنگ  توسعه علوم، تحقیقات و فناوري و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر -لف ا 
 .علم دوستی

 .اعتالي موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور -ب 
شناسـی   هاي هنر و زیبائی جلوه هاي انسانی و اسالمی و اعتالي تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش -ج 

 .ن ایرانی و اسالمیو میراث علمی تمد
 .تأمین نیروي انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور -د  
 .جامعه هاي فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در ارتقاء سطح دانش و مهارت -هـ  
 .حفظ و تحکیم آزادي علمی و استقالل دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی -و  

  

 :باشد به شرح زیر می و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي اصلی  مأموریت - 2ماده 

تحقیقـات و   در زمینه انسجام امور اجرائی و سیاستگذاري نظام علمی و امـور  -الف  
 .فناوري

کشـور بـر مبنـاي     هـا، اسـتعدادها و نیازهـاي پـژوهش و فنـاوري      هـاي نسـبی، قابلیـت    شناسائی مزیت -1
دانشگاهها و مراکز آموزشـی و   پژوهی و معرفی آن به واحدهاي تولیدي، تحقیقاتی، آیندهنگري و  آینده

 .برداري تحقیقاتی جهت بهره
ربـط و   دستگاههاي اجرائـی ذي  هاي راهبردي تحقیقات و فناوري با همکاري یا پیشنهاد بررسی اولویت - 2

 .پیشنهاد به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري
 .ها براساس اولویت هاي نوین هاي مرتبط با فناوري توسعه تحقیقات بنیادي و پژوهش حمایت از - 3
توسعه و تقویت فنـاوري   ریزي براي تدارك منابع مالی توسعه فناوري کشور و مشارکت در ایجاد، برنامه - 4

  .هاي بومی ملی و حمایت از توسعه فناوري
تحقیقـات کـاربردي بـا     و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعهاتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارآئی  - 5

 .ربط همکاري دستگاههاي ذي
ریـزي بـه منظـور     برنامه اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فنی و - 6

و  شـوراي عـالی علـوم، تحقیقـات     کردن فناوریهاي انتقال یافته به داخل کشـور و ارائـه آنهـا بـه     بومی
 .فناوري

هـاي   از صـدور فنـاوري   هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج کشور و حمایـت  ایجاد زمینه - 7
 .غیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوري هاي ها و شرکت تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن



تحقیقاتی و فناوري، تقویـت   ی،هاي آموزش سویی میان فعالیت تمهید ساز و کارهاي الزم براي ایجاد هم - 8
 .اجتماعی و فرهنگی کشور ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخشهاي اقتصادي،

 .غیردولتی اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي - 9
شـناخت موانـع و    هـا،  ارزیابی جامع عملکرد نظام ملـی علـوم، تحقیقـات و فنـاوري شـامل پیشـرفت       - 10

 .مشکالت و تدوین و ارائه گزارش ساالنه
تأمین امنیت شغلی آنـان و   اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و - 11

 .هاي آنها استفاده بهینه از توانمندي
  
  

م، وزارت علـو   در زمینه اداره اموردانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی تحـت پوشـش      -ب 
 تحقیقات و فناوري

 .صالح پیشنهاد ضوابط و معیارهاي کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذي - 1
مؤسسات آمـوزش عـالی،    ریزي و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها، تعیین راهکارهاي الزم و برنامه - 2

قیقـاتی،  پژوهشـی هماننـد شـهرکهاي تح    -مراکز تحقیقاتی و فناوري و دیگر مراکز فعالیتهاي علمی 
هـاي   استفاده از منـابع دولتـی و غیردولتـی و مشـارکت     هاي علوم و فنون با آزمایشگاههاي ملی، موزه

 .کشور مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهاي
  .فنی در جهان ریزي اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و برنامه - 3
هـا و مقـاطع    تحقیقـاتی، رشـته   نداردهاي علمی مؤسسات آموزش عالی وتعیین ضوابط، معیارها و استا - 4

 .علمی تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوري
 .هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور نظارت بر فعالیت - 5
و ) از دولتی و غیردولتـی  اعم ( ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی - 6

درصورت تخلـف از ضـوابط و یـا از     جلوگیري از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحالل هر یک از آنها
 .مصوب هاي دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامه

س ضـوابط  آنهـا براسـا   هاي علمی و حمایـت و ارزیـابی مسـتمر از فعالیـت     صدور مجوز تأسیس انجمن - 7
 .صالح مصوب مراجع ذي

آموختگـان دانشـگاهها    دانش هاي دانشجویان و ها و تشکل تأیید اساسنامه و صدور مجوز تأسیس انجمن - 8
اتخـاذ تصـمیم در مـورد امکـان ادامـه       و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ارزیابی فعالیـت آنهـا و  

 .صالح ذي فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع

هاي مؤسـس،   هیأت  هاي امناء، هاي ممیزه، هیأت تأیید صالحیت و صدور احکام اعضاي هیأت - 9
هیأت علمی دانشـگاهها   هاي انتظامی اعضاي هاي گزینش اعضاي هیأت علمی و هیأت هیأت

فناوري، طبق ضوابط و مقررات  و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و
 .موضوعه



براساس مفاد منـدرج در    انتخاب و تأیید رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی -تبصره  
 .وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد بود

به صـورت مسـتقیم و یـا     ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - 10
ها در ارزیابی علمی دانشـگاهها و   فرهنگستان تخصصی وهاي مستقل علمی،  ازطریق حمایت از انجمن

ارائه گـزارش سـاالنه بـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات        مؤسسات و انتشار نتایج در محافل علمی و
 .صالح ذي مجلس شوراي اسالمی و سایر مراجع

اعـم    (قـاتی  مؤسسه تحقی تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا - 11
  .ها و مقاطع تحصیلی ، رشته)از دولتی یا غیردولتی

 .تحقیقاتی دولتی ارزیابی ساالنه عملکرد مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و - 12
و فنـاوري بـه سـازمان     هـاي علـوم، تحقیقـات    هاي تخصیص منابع در حوزه بررسی و پیشنهاد اولویت - 13

 .ریزي کشور مدیریت و برنامه
هـا و   کـردن همکـاري   المللی و اتخاذ تـدابیر الزم بـه منظـور نهادینـه     هاي علمی بین توسعه همکاري - 14

اي و  تحقیقـاتی منطقـه   -علمـی   تحقیقاتی داخل کشـور بـا مراکـز    -مبادالت علمی بین مراکز علمی 
 .صالح ذي المللی درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع بین

امنـاء و تأییـد    مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیأتدانشگاهها و  -تبصره  
هـاي   سـازمان  ربط روابط تحقیقاتی، علمی و فنی با مؤسسـات و مراکـز صـنعتی و    وزیر ذي

حـق  . درآینـد  هاي مـذکور  مشابه خارجی برقرار نمایند و یا به عضویت مؤسسات و سازمان
پرداخـت خواهـد    صویب هیأت امنـاء قابـل  عضویت مراکز مذکور در این قبیل مؤسسات با ت

 .بود
مشارکت دانشگاهها و مراکز  تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با «صدور مجوز  - 15

 .صالح ذي براساس ضوابط مصوب مراجع» علمی خارج از کشور
  
 :سایر موارد -ج 

کشـور بـه منظـور ایجـاد      عه نیروي انسـانی مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاري نظام آموزش و توس - 1
 .هاي سطوح مختلف آموزش کشور هماهنگی الزم بین برنامه

شـده بـه دسـتگاههاي     هاي توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتـایج حاصـل   مشارکت در تعیین اولویت - 2
 .هاي مذکور ربط به منظور هدایت منابع در جهت اولویت ذي

و تحقیقـاتی کشـور بـه     ها با همکاري سایر مراکز علمـی  عات، اکتشافات و نوآوريارزیابی و تأیید اخترا - 3
وزارت علـوم،    .ربـط  مراجـع ذي  نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوي و ثبـت در  منظور فراهم

نامه اجرائی ایـن   تصویب این قانون، آیین تحقیقات و فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ
 .نماید ه و جهت تصویب تقدیم هیأت وزیرانجزء را تهی

مدارك دانشـگاهها و مراکـز    التحصیالن و تأیید ارزش علمی تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارك فارغ - 4
تعیـین ضـوابط مربـوط بـه      .پزشـکی  استثناي گـروه  داخل کشور به) دولتی یا غیردولتی (آموزش عالی 



پژوهشهاي علمی دانشگاهها و مؤسسـات علمـی    الی وهاي آموزش ع تشخیص ارزش علمی، گواهینامه
 .استثناي گروه پزشکی به خارجی و تعیین ارزش مدارك مذکور

در گـروه  ) و غیردولتـی  دولتـی  (اجراي مفاد این جزء درخصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -تبصره  
 .پزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

هـدایت آنهـا بـه سـمت      براي شناسـایی و حمایـت از شـکوفایی اسـتعدادهاي درخشـان و      زي ری برنامه - 5
مصـوب مراجـع   درچـارچوب مقـررات   هاي راهبردي کشور درزمینه علوم، تحقیقـات و فنـاوري   اولویت

 .صالح ذي
همکـاري علمـی، تحقیقـاتی و      ریزي براي جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت برنامه - 6

  .فناوري
پزشـکی مجازنـد از اعضـاي     هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانه -تبصره  

استفاده از خدمات علمی و تحقیقاتی دعوت  هیأت علمی و محققان غیرایرانی خارج از کشور به منظور
 .به کار نمایند

ازکشـورو ایجـاد   تحقیقـاتی خـارج   عـالی و آمـوزش هاومؤسسـات   ایرانی در دانشـگاه اداره اموردانشجویان - 7
 .علمی با هماهنگی وزارت امور خارجه هاي علمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزنهاي زمینه

هـا و   فارسی در دانشگاه اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی و گسترش زبان و ادبیات - 8
 .مراکز تحقیقاتی خارج از کشور

 .دانشگاهی و در جامعه مکاري در اعتالي فرهنگ، اخالق و معنویت اسالمی در مجامع علمیه - 9
هـا   ها و برنامه ها، اولویت سیاست هاي مختلف در زمینه هاي اطالع رسانی به جامعه و بخش ایجاد پایگاه -10

 .و عملکردهاي آموزش عالی، تحقیقات و فناوري
هـا و   در حـوزه مأموریـت   المللی و برقراري ارتباطات الزم هاي بین نمایندگی دولت در مجامع و سازمان -11

 .اختیارات وزارتخانه
 .انجام امور مربوط به کمیسیون ملی یونسکو - 12
 

ترکیب زیر به ریاسـت رئـیس    با» شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري «از تاریخ تصویب این قانون  - 3ماده  
 :گردد  جمهور تشکیل می

 .جمهور رئیس -
 .وزیر علوم، تحقیقات و فناوري -
 .وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
 .وزیر آموزش و پرورش -
 .دو تا چهار نفر از اعضاي هیأت دولت به انتخاب هیأت دولت -
 .ریزي کشور رئیس سازمان مدیریت و برنامه -
 .ه ایشانرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجاز -
 .عنوان ناظر به دو نفر از اعضاي کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شوراي اسالمی -



 .رئیس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -
 .هاي علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی رؤساي فرهنگستان -
انتخاب شوراي مرکـزي   به) ي علوم پزشکییک نفر از دانشگاهها (سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتی  -

 .دانشگاههاي مربوطه
 .یک نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی -
هـاي   هـا و انجمـن   تشـکل  نظران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به انتخاب سه نفر از دانشمندان و صاحب -

 .علمی
 .جمهور تولیدي و خدماتی خصوصی با معرفی رئیسنظران بخشهاي  سه نفر از صاحب -

پـس از تأییـد رئـیس جمهـور      مصوبات شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري در چارچوب این قـانون  - تبصره 
 .االجراء است الزم براي کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههاي اجرائی

  
 :از یقات و فناوري عبارت استوظایف و اختیارات شوراي عالی علوم، تحق - 4ماده  

وپژوهشـی و  آموزشـی هـاي  بخـش  درگـذاري کـالن   سرمایهبلندمدتاجرائیطرحهايوانتخاببندي اولویت - 1
 .فناوري

 .هاي علوم، تحقیقات و فناوري بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه - 2

پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقـات و   شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورا در محدوده این قانون بنا به - 1تبصره  
 .رسد فناوري به تصویب هیأت وزیران می

 .بود دبیرخانه این شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مستقر خواهد - 2تبصره  
   

دانشگاهی جمهوري اسالمی ایران و  ون ملی ورزشهايتأیید اساسنامه و صدور مجوز تأسیس فدراسی - 5ماده 
المللـی ورزش دانشـگاهی، بـه عهـده وزارت علـوم،       بـین  اي و نمایندگی دولـت در فدراسـیونهاي قـاره   

 .باشد تحقیقات و فناوري می
   

عمومی غیردولتـی و همچنـین    ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي کلیه وزارتخانه - 6ماده 
هـاي آمـوزش عـالی، پـژوهش و فنـاوري       فعالیـت  ات خصوصی که به نوعی مبـادرت بـه انجـام   مؤسس

هاي موضوع این قانون انجام  نامه ها و آیین چارچوب سیاست هاي خود را در نمایند، موظفند فعالیت می
 .دهند

انـد   شـده  مصوب مجلس تأسـیس  ها که به موجب قانون مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانه -تبصره  
صـالح بـه فعالیـت     ها و مصوبات مراجع ذي سیاست در چارچوب قوانین مصوب و اصالحات بعدي آن و

 .خود ادامه خواهند داد
   

شـود   دانشجوئی مرتبط می هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که به نحوي از انحاء به امور - 7ماده 
آمـوزش پزشـکی و علـوم، تحقیقـات و      ، درمـان و هاي بهداشت حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانه



است و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی موظف است  صالح فناوري درچارچوب مصوبات مراجع ذي
 .آن خودداري نماید نامه از ثبت بدون ارائه این اجازه

و شـعب  غیردولتـی   وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مجـاز اسـت زمینـه فعالیـت دانشـگاههاي         - 8ماده  
 .صالح فراهم نماید مراجع ذي دانشگاههاي معتبر خارج از کشور را درچارچوب ضوابط مصوب

   
مؤسسـان و هیـأت امنـاي هـر      درصورتی که به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مؤسس یا - 9ماده 

ضوابط و معیارها و اصـول مصـوب رفتـار     یک از مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی برخالف
رسـد از آنـان سـلب     صـالح مـی   تصـویب مراجـع ذي   به تواند براساس ضوابطی که نمایند، وزارتخانه می

  .لیت و صالحیت نمایدمسؤو
  
 

حقوقی مستقل هسـتند   دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داراي شخصیت - 10ماده  
استخدامی و تشـکیالتی کـه بـه     هاي خاص مالی معامالتی، اداري، نامه و برابر ضوابط و آیین

امـور   اختیـارات وزارت در   .شـوند  رسـد اداره مـی   تصویب هیأت امناء و تأییـد وزیـر مـی   
هـاي عمـومی اداره    تعیین سیاست دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود

چارچوب ایـن قـانون و مصـوبات مراجـع      آنها، ارزیابی، نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها در
 .صالح خواهد بود ذي

هشی افـزایش  پژو هاي اجرائی بخش آموزش عالی و به منظور تحقق تمرکززدائی در فعالیت -تبصره  
مؤسسـات آمـوزش    اختیارات هیأت امناء شوراهاي علمی و مدیریت اجرائـی دانشـگاهها و  

در امور دانشـگاهها و   هاي ستادي وزارتخانه عالی و تحقیقاتی، تنظیم حدود اختیارات حوزه
هاي امناء، تعریف و تعیـین   هیأت مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تقویت ترکیب اعضاي

نظـارت بـر فعالیـت دانشـگاهها و      هـاي امنـاء و نحـوه    متقابل دولت و هیأت هاي مسؤولیت
هـاي الزم   ها و اصـالحیه  نامه آیین ها، نامه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، لوایح، تصویب

صـالح   مراحل قانونی به مراجع ذي توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تنظیم و براي طی
  .ارائه خواهد شد

  
پس از تصـویب ایـن قـانون بـا      زارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است حداکثر ظرف شش ماهو - 11ماده  

اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري      قانون برنامه سوم توسعه) 2(رعایت موارد مندرج در ماده 
قانون شـرح وظـایف تفصـیلی و تشـکیالت وزارتخانـه را       و مفاد این 1379.1.17اسالمی ایران مصوب 

  .ریزي کشور به مرحله اجراء در آورد مدیریت و برنامه و پس از تصویب سازمانتهیه 
  



ربـط   فناوري تهیه و به مراجـع ذي  هاي اجرائی این قانون از سوي وزارت علوم، تحقیقات و نامه آیین - 12ماده  
ؤسسـات  مورد دانشگاههاي نظامی و انتظـامی و م  اعمال مقررات موضوع این قانون در. ارائه خواهد شد

  .کل قوا پس از کسب موافقت ایشان انجام خواهد شد آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهی
  

مقررات مغـایر لغـو و بالاثـر      االجراء است و کلیه قوانین، مصوبات و این قانون از تاریخ تصویب الزم - 13ماده 
 .گردد می

هجـدهم مـرداد مـاه     روز یکشنبه مـورخ قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نُه تبصره در جلسه علنی  
بـه تأییـد    1383.5.28تـاریخ   یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب و در    

  .شوراي نگهبان رسید
  
 

ــی                                                                                                                                غالمعلــ
 حداد عادل

ــس                                                                                                                          ــیس مجل رئ
 شوراي اسالمی

  
 


