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 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1383/05/18مصوب: 

و به  ۱۷/۱/۱۳۷۹ فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و   99 هبه استناد ماد -۱ماده 
 و تحقیقات  علوم، وزارت  اهداف امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری كشور،منظور انسجام بخشیدن به 

 :گردد می تعیین زیر شرح به فناوری

 .خالق و ارتقاء فرهنگ علم دوستیتحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فكر  علوم، توسعه -الف

 .اعتالی موقعیت آموزشی، علمی و فنی كشور -ب 

 تمدن علمی میراث و شناسی زیبائی و هنر های جلوه اعتالی و اسالمی و انسانی های ارزش معارف، علوم، تعمیق و گسترش -ج
 .میاسال و ایرانی

 .تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی كشور -د

 .جامعههای فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفكر علمی در  ارتقاء سطح دانش و مهارت  -هـ

 .حفظ و تحكیم آزادی علمی و استقالل دانشگاهها، مراكز علمی و تحقیقاتی -و

 :باشد می زیر شرح به فناوری و تحقیقات  علوم، توزار  های اصلی و حدود اختیارات  ماموریت -۲ماده 

 تحقیقات و فناوری ذاری نظام علمی و اموردر زمینه انسجام امور اجرائی و سیاستگ -الف

پژوهی و نگری و آینده كشور بر مبنای آینده ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری های نسبی، قابلیت  شناسائی مزیت -۱
 .برداریدانشگاهها و مراكز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، معرفی آن 

ربط و پیشنهاد به شورای دستگاههای اجرائی ذی های راهبردی تحقیقات و فناوری با همكاری یا پیشنهاد بررسی اولویت  -۲
 .فناوری و تحقیقات علوم، عالی

 .ها براساس اولویتهای نوین های مرتبط با فناوری حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش  -۳
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توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه ارك منابع مالی توسعه فناوری كشور و مشاركت در ایجاد، ریزی برای تدبرنامه  -۴
 .های بومیفناوری 

تحقیقات كاربردی با همكاری دستگاههای ذی اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش كارائی و اثربخشی تحقیقات كشور و توسعه  -۵
 .ربط

كردن فناوریهای  ریزی به منظور بومیبرنامه  پیشنهادهای الزم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و اتخاذ تدابیر و تهیه -۶
 .فناوری و تحقیقات  علوم، شورای عالیانتقال یافته به داخل كشور و ارائه آنها به 

های تولید شده در كشور و كمك   اوریاز صدور فن  های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج كشور و حمایت  ایجاد زمینه -۷
 .غیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوریهای ها و شركت به ایجاد انجمن 

تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاهها و  های آموزشی،سویی میان فعالیت تمهید ساز و كارهای الزم برای ایجاد هم  -۸
 .اعی و فرهنگی كشوراجتممراكز تحقیقاتی با بخشهای اقتصادی، 

 .غیردولتیاتخاذ راهكارهای مناسب برای كمك به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای  -۹

 گزارش  ارائه  و  تدوین  و  مشكالت   و  موانع  شناخت  ها،  پیشرفت  شامل  فناوری  و  تحقیقات   علوم، ارزیابی جامع عملكرد نظام ملی -۱۰
 .ساالنه

تامین امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از توانمندی   ای الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان واتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهاده -۱۱
 .های آنها

 فناوری و تحقیقات  علوم، وزارت در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش -ب

 .صالحپیشنهاد ضوابط و معیارهای كلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی  -۱

مؤسسات آموزش عالی، مراكز تحقیقاتی و فناوری   ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها،  تعیین راهكارهای الزم و برنامه -۲
 از استفاده با فنون و علوم های پژوهشی همانند شهركهای تحقیقاتی، آزمایشگاههای ملی، موزه -و دیگر مراكز فعالیتهای علمی

 .كشورهای مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهای و مشاركت  غیردولتی و دولتی منابع

 .ریزی اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و فنی در جهانبرنامه  -۳
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 ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول تحقیقاتی، رشتهتعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و  -۴
 .علمی انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری

 .های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی كشورنظارت بر فعالیت  -۵

از دولتی و غیردولتی( و جلوگیری از ادامه فعالیت، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی )اعم -۶
 های در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامهر یك از آنها تعلیق فعالیت و یا انحالل ه

 .مصوب 

 .صالحآنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذی های علمی و حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیت صدور مجوز تاسیس انجمن  -۷

آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش دانش  های دانشجویان وتشكل  ها وتایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس انجمن  -۸
 .صالح  ذیاتخاذ تصمیم در مورد امكان ادامه فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع  عالی و تحقیقاتی و ارزیابی فعالیت آنها و  

های گزینش اعضای های مؤسس، هیات هیات  های امناء،های ممیزه، هیات  تایید صالحیت و صدور احكام اعضای هیات  -۹
 و تحقیقات  علوم، وزارت  هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته بههای انتظامی اعضای  هیات علمی و هیات 

 .موضوعه مقررات  و ضوابط طبق فناوری،

راساس مفاد مندرج در وظایف شورای بانتخاب و تایید رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  -تبصره •
 .عالی انقالب فرهنگی خواهد بود

 به صورت مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن  ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی -۱۰
ارائه شار نتایج در محافل علمی و ها در ارزیابی علمی دانشگاهها و مؤسسات و انتفرهنگستان های مستقل علمی، تخصصی و 

 .صالحذی  گزارش ساالنه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع

 مؤسسه تحقیقاتی )اعم از دولتی یا غیردولتی(، رشته  تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا -۱۱
 .ها و مقاطع تحصیلی

 .ارزیابی ساالنه عملكرد مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی -۱۲

 .كشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  به  فناوری  و  تحقیقات   علوم، های  های تخصیص منابع در حوزهبررسی و پیشنهاد اولویت   -۱۳
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ها و مبادالت علمی بین مراكز  كردن همكاریبه منظور نهادینه  المللی و اتخاذ تدابیر الزمهای علمی بین  توسعه همكاری -۱۴
ذی المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ای و بین تحقیقاتی منطقه  -علمی تحقیقاتی داخل كشور با مراكز -علمی
 .صالح

ربط و روابط  تایید وزیر ذی امناء ودانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیات  -تبصره •
های مشابه خارجی برقرار نمایند و یا به عضویت مؤسسات و سازمان  تحقیقاتی، علمی و فنی با مؤسسات و مراكز صنعتی و  

پرداخت خواهد حق عضویت مراكز مذكور در این قبیل مؤسسات با تصویب هیات امناء قابل  .درآیندهای مذكور سازمان 
 .بود

مشاركت دانشگاهها و مراكز علمی خارج از كشور« صدور مجوز »تاسیس دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با  -۱۵
 .صالحذی براساس ضوابط مصوب مراجع 

 :سایر موارد -ج

های نگی الزم بین برنامه  كشور به منظور ایجاد هماهمشاركت فعال در فرآیند سیاستگذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی   -۱
 .سطوح مختلف آموزش كشور

ربط به منظور هدایت  شده به دستگاههای ذی های توسعه منابع انسانی كشور و ارائه نتایج حاصل مشاركت در تعیین اولویت  -۲
 .های مذكور منابع در جهت اولویت

نمودن زمینه و تحقیقاتی كشور به منظور فراهم سایر مراكز علمی ها با همكاری ارزیابی و تایید اختراعات، اكتشافات و نوآوری  -۳
 از ماه شش مدت  ظرف است موظف فناوری و تحقیقات  علوم، وزارت .ربطمراجع ذی حمایت از حقوق مالكیت معنوی و ثبت در 

 .نماید وزیران هیات  تقدیم تصویب جهت و تهیه را جزء این اجرائی نامه آیین قانون، این تصویب تاریخ

مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالی )دولتی یا التحصیالن و تایید ارزش علمی تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارك فارغ  -۴
 های آموزش عالی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه .پزشكیاستثنای گروه غیردولتی( داخل كشور به 

 .استثنای گروه پزشكیبه هها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارك مذكور پژوهشهای علمی دانشگا

و غیردولتی( در گروه پزشكی به اجرای مفاد این جزء در خصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالی )دولتی  -تبصره •
 .درمان و آموزش پزشكی است ،بهداشت وزارت  عهده

های راهبردی كشور در  هدایت آنها به سمت اولویتبرای شناسایی و حمایت از شكوفایی استعدادهای درخشان و ریزی برنامه  -۵
 .صالح ذی مراجع مصوب  مقررات چارچوب در فناوری و تحقیقات  علوم، زمینه
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 .ی علمی، تحقیقاتی و فناوریهمكار ریزی برای جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از كشور جهت برنامه  -۶

 و علمی هیات اعضای از مجازند پزشكی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات  علوم، های وزارتخانه  -تبصره •
 .نمایند كار به دعوت  تحقیقاتی و علمی خدمات  از استفاده منظور به كشور از خارج غیرایرانی محققان

های علمی و فنی   تحقیقاتی خارج از كشور و ایجاد زمینه ها و مؤسسات آموزش عالی و  در دانشگاهاداره امور دانشجویان ایرانی   -۷
 .خارجه امور وزارت علمی با هماهنگی متقابل از طریق اعزام رایزنهای

ز تحقیقاتی خارج ها و مراكفارسی در دانشگاه اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی و گسترش زبان و ادبیات  -۸
 .از كشور

 .دانشگاهی و در جامعههمكاری در اعتالی فرهنگ، اخالق و معنویت اسالمی در مجامع علمی  -۹

ها و عملكردهای  ها و برنامه ها، اولویت سیاستهای مختلف در زمینه  های اطالع رسانی به جامعه و بخشایجاد پایگاه  -۱۰
 .آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

 .وزارتخانه ها و اختیارات  در حوزه ماموریتالمللی و برقراری ارتباطات الزم  های بیننمایندگی دولت در مجامع و سازمان  -۱۱

 .انجام امور مربوط به كمیسیون ملی یونسكو -۱۲

 رئیس جمهور تشكیل می ریاست به زیر تركیب با فناوری« و تحقیقات  علوم، از تاریخ تصویب این قانون »شورای عالی -۳ماده 
 :گردد

 .جمهوررئیس  •
 .وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  •
 .وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  •
 .وزیر آموزش و پرورش  •
 .دو تا چهار نفر از اعضای هیات دولت به انتخاب هیات دولت  •
 .ریزی كشوررئیس سازمان مدیریت و برنامه   •
 .رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه ایشان  •
 .عنوان ناظر به دو نفر از اعضای كمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسالمی  •
 .رئیس بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران  •
 .، علوم پزشكی، هنر و زبان و ادبیات فارسیهای علومرؤسای فرهنگستان   •
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انتخاب شورای مركزی دانشگاههای  سه نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی )یك نفر از دانشگاههای علوم پزشكی( به  •
 .مربوطه

 .یك نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی  •
 .های علمیها و انجمن  تشكل دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی به انتخاب نظران  سه نفر از دانشمندان و صاحب  •
 .جمهورنظران بخشهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس سه نفر از صاحب   •

 مؤسسات  كلیه برای جمهور رئیس تایید از پس قانون این چارچوب  در فناوری و تحقیقات  علوم، مصوبات شورای عالی -تبصره
 .االجراء است الزمو تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی  آموزشی

 :از است عبارت  فناوری و تحقیقات علوم، وظایف و اختیارات شورای عالی -۴ماده 

 .های آموزشی و پژوهشی و فناوریبخش گذاری كالن در بندی و انتخاب طرحهای اجرائی بلندمدت سرمایه اولویت  -۱

 .فناوری و تحقیقات  علوم، های لی مورد نیاز در حوزهبررسی و پیشنهاد منابع ما -۲

 به فناوری و تحقیقات  علوم، پیشنهاد وزیرشرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورا در محدوده این قانون بنا به  -۱تبصره  •
 .رسد می وزیران هیات  تصویب

 .بود خواهد مستقر فناوری و تحقیقات  علوم، وزارت دبیرخانه این شورا در -۲تبصره  •

دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران و نمایندگی دولت در تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس فدراسیون ملی ورزشهای  -۵ماده 
 .باشد ت و فناوری میتحقیقا علوم، وزارت  المللی ورزش دانشگاهی، به عهدهبین  ای وفدراسیونهای قاره 

 خصوصی  مؤسسات   همچنین  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات   دولتی، شركتهای  و  مؤسسات ها،  وزارتخانه كلیه -۶ماده  
 چارچوب در را خود های فعالیت موظفند نمایند، می فناوری و پژوهش عالی، آموزش های فعالیت انجام به مبادرت  نوعی به كه

 .های موضوع این قانون انجام دهندنامه آیین  و ها سیاست 

 چارچوب  در اند شده تاسیس مجلس مصوب  قانون موجب به كه ها وزارتخانه مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر -تبصره •
 .داد خواهند ادامه خود فعالیت به صالح ذی مراجع مصوبات  و ها سیاست و آن بعدی اصالحات  و مصوب  قوانین

شود حسب مورد موكول  دانشجوئی مرتبط میگونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی كه به نحوی از انحاء به امور هر  -۷ماده 
 است  صالح  ذی  مراجع  مصوبات  چارچوب   در  فناوری  و  تحقیقات   علوم، و  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  های  وزارتخانه به اجازه

 .آن خودداری نماید نامه از ثبتست بدون ارائه این اجازه ا موظف صنعتی مالكیت و شركتها ثبت اداره و
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 از خارج معتبر دانشگاههای شعب و غیردولتی دانشگاههای فعالیت زمینه است مجاز فناوری و تحقیقات  علوم، وزارت  -۸ماده 
 .نماید فراهم صالح ذی مراجع مصوب  ضوابط چارچوب در را كشور

 آموزش  مؤسسات   از  یك  هر  امنای  هیات  و  مؤسسان  یا  مؤسس  فناوری  و  تحقیقات   علوم، زارتو  در صورتی كه به تشخیص -۹ماده  
 به كه ضوابطی براساس تواند می وزارتخانه نمایند، رفتار مصوب  اصول و معیارها و ضوابط خالف بر غیردولتی تحقیقاتی و عالی

 .مایدن صالحیت و مسؤولیت سلب آنان از رسد می صالح ذی مراجع تصویب

های نامه  حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین    دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت -۱۰ماده  
 .شوندرسد اداره می استخدامی و تشكیالتی كه به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می خاص مالی معامالتی، اداری، 

های عمومی اداره آنها، ارزیابی،  تعیین سیاستها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود دانشگاه امور در وزارت  اختیارات
 .صالح خواهد بودچارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذی  نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها در

ش اختیارات هیات امناء پژوهشی افزای  های اجرائی بخش آموزش عالی وبه منظور تحقق تمركززدائی در فعالیت   -تبصره •
های  مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، تنظیم حدود اختیارات حوزهشوراهای علمی و مدیریت اجرائی دانشگاهها و 

 تعریف  امناء،  های  هیات   اعضای  تركیب  تقویت  تحقیقاتی،  و  عالی  آموزش  مؤسسات   و  دانشگاهها  امور  در  وزارتخانه ستادی
نظارت بر فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و های امناء و نحوه  قابل دولت و هیات مت های مسؤولیت  تعیین و

 برای و تنظیم فناوری و تحقیقات علوم، وزارت  های الزم توسطها و اصالحیه نامه  آیینها، نامه پژوهشی، لوایح، تصویب 
 .شد خواهد ارائه صالح ذی مراجع به قانونی مراحل طی

 در  مندرج  موارد  رعایت با  قانون  این تصویب  از  پس  ماه شش  ظرف  حداكثر  است  موظف  فناوری  و تحقیقات   علوم، وزارت -۱۱ماده  
قانون و مفاد این  17/1/1379اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه سوم توسعه( ۲) ماده

 .ریزی كشور به مرحله اجراء درآوردمدیریت و برنامه  خانه را تهیه و پس از تصویب سازمانوزارت شرح وظایف تفصیلی و تشكیالت 

. شد خواهد ارائه ربط ذی مراجع به و تهیه فناوری و تحقیقات  علوم، وزارت های اجرائی این قانون از سوینامه آیین  -۱۲ماده 
كل می و انتظامی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهی نظا دانشگاههای مورد در قانون این موضوع مقررات  اعمال

 .قوا پس از كسب موافقت ایشان انجام خواهد شد

 .گرددمقررات مغایر لغو و بالاثر می االجراء است و كلیه قوانین، مصوبات و این قانون از تاریخ تصویب الزم  -۱۳ماده 

تحقیقات و فناوری مشتمل بر سیزده ماده و ُنه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه قانون اهداف، وظایف و تشكیالت وزارت علوم، 
به تایید شورای  ۲۸/۵/۱۳۸۳تاریخ هجدهم مردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در مورخ 

 .نگهبان رسید
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 غالمعلی حداد عادل -رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 
  →برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 

  →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 
 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ← 
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