
  رهاي توسعه کشو قانون احکام دائمی برنامه

ها و پارکهاي علم و فناوري که داراي مجوز  دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان .1ماده 
 سایر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه عالی آموزش گسترش شوراي  از

ویژه قانون  مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی به و قوانین رعایت بدون باشند، می ربط ذي قانونی مراجع
محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط 

مورد  حسب که امنا هیأت مصوب تشکیالتی و استخدامی اداري، معامالتی، مالی، هاي نامه آیین و مصوبات چهارچوب  در
 تأیید به ها فرهنگستان مورد در و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، وزیران   به تأیید

 کل ستاد رئیس تأیید به مسلح نیروهاي به وابسته تحقیقاتی  و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها مورد در و جمهور رئیس
 .کنند می عمل رسد، می مسلح نیروهاي

یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه  اعتبارات اختصاص. 1تبصره
  ولیت آنها قابل هزینه است.ئشود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مس قطعی منظور می

ي منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و . هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت ادار2تبصره
  فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامی کشور است.

) مصوب 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(11. هیأت امنا بر اساس ماده(3تبصره
ر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهاي اختصاصی براي دانشگاهها و مراکز مزبور پادار تواند عالوه ب نمی 4/12/1393

  گیري و سالهاي بعد مصوب کند. شود تعهد جدیدي براي سال تصمیم می
  شوند. هاي آن می  هاي رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره . صندوق4تبصره
 آموزش مؤسسات و دانشگاهها تشکیالتی  الی، اداري، معامالتی، استخدامی و. هرگونه اصالح ساختار و مقررات م 5تبصره
  .است آن هاي  تبصره و ماده این مشمول فقط تخصصی هاي فرهنگستان  همچنین و دولتی پژوهشی و عالی

می و عل مجامع و ها همایش در کشور دانشمندان  هاي علمی، نخبگان و . دولت موظف است براي مشارکت انجمن 6تبصره
هاي دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن  گیري از توانمندي المللی و برتر جهان و بهره پژوهشی بین

  فرصتهاي مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد نماید.
دولت موظف است نسبت به تحقق  آموزي، مهارت  منظور گسترش و ارتقاي کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و . به7تبصره

  موارد زیر اقدام کند:
 شرکتهاي و مؤسسات تشکیل  توانند با موافقت هیأت امناي همان دانشگاه نسبت به . اعضاي هیأت علمی می1

  .کنند مشارکت شرکتها و مؤسسات این در یا و اقدام بنیان دانش خصوصی%) 100(صددرصد
داد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههاي اجرائی، مشمول قانون منع این مؤسسات و شرکتها براي انعقاد قرار

  مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدي آن نیستند.
نور  منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههاي دولتی، آزاد اسالمی، علمی . کاربردي و پیام شود به . به دولت اجازه داده می2

هاي علوم، تحقیقات و  عالی غیردولتی که داراي مجوز از وزارتخانه اي و مؤسسات آموزش هاي فنی و حرفهو دانشگاه
باشند، تسهیالت اعتباري در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر  فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

  جویان قرار دهد.الحسنه به دانش ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض نهادهاي ذي
هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاري وزارت تعاون، کار و  . وزارتخانه3

  هاي تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند. رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته
درآمدهاي حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را براي توسعه همان  ) از%60درصد( نور مکلف است شصت . دانشگاه پیام4

  واحد و مابقی را براي توسعه و تجهیز واحدهاي دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
 


