
معاونت قوانین

عادی

طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۳۴۰ شماره ثبت

آموزش، تحقیقات و فناوری اصلی:
اجتماعی-اقتصادی-انرژی-بهداشت و درمان-صنایع و معادن-عمران-کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
افزایش نرخ دالر و ارزهای خارجی اثرات بسیار مخربی بر ساختار دانشگاهها و حوزههای تحقیقاتی کشور 
گذاشته است. اعمال این تحریمهای ظالمانه باعث شده تا روند تحقیقات در کشور با کندی مواجه شده و 

ساختار آموزشی کشور با چالشهای جدی مواجه گردد.
باال رفتن قیمت ارزهای خارجی سبب شده است تا مشکالت زیر به صورت جدی برای دانشگاهها و مراکز 

تحقیقاتی بوجود آید؛
۱- باال رفتن هزینه ی چاپ مقاالت در ژورنال های معتبر خارجی و عدم استقبال دانشگاهیان و اساتید از این 
مسئله و در نتیجه کاهش رتبه علمی ایران در سطح جهان (هزینه چاپ در هر ژورنال به صورت متوسط ۸۰۰ 

دالر میباشد)
۲- عدم استقبال اساتید از فرصت های مطالعاتی به دلیل هزینه های بسیار باالی اقامتی در سایر کشور ها با 

وضعیت ارزهای جدید و دور ماندن اساتید از فرایند و دانش روز تحقیقات جهانی
۳- هزینه بسیار باالی فرایندهای آزمایشگاهی و خصوصاً پروژه های تحقیقاتی در موسسات آموزشی پزشکی 
 dna و مهندسی و تعطیلی بسیاری از آزمایشگاهها به دلیل خرابی دستگاه ها و فقدان قطعات (قیمت یک کیت

از حدود ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است).
۴- عدم برخورداری اساتید و عدم تمکن مالی آنها در خصوص خرید لپ تاپ و سایر تجهیزات آموزشی و 
پژوهشی به دلیل قیمت بسیار باالی آن ها (در وضعیت فعلی قیمت یک لپ تاپ معمولی به حدود ۳۰ میلیون 

تومان رسیده است)
۵- عدم امکان خرید مقاالت و مستندات علمی به دلیل قیمت های بسیار باالی آنها با محاسبه ارزهای جدید.

برای رفع بخشی از این مشکالت این طرح تهیه شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - جالل محمودزاده - کیوان مرادیان کوچکسرائی - مالک شریعتی نیاسر - علیرضا نظری 
- نصراله پژمان فر - روح اله متفکرآزاد - سیدعلی یزدی خواه - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - جعفر 
راستی - فریدون حسنوند - بهروز محبی نجم آبادی - ابراهیم عزیزی شیراز - عباس مقتدایی - 

محمدحسین فرهنگی - موسی احمدی - محمدتقی نقدعلی 
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عنوان طرح:
طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

ماده۱- بمنظور ساماندهی نیازهای جامعه تحقیقاتی، معاون علمی رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مکلفند با استفاده از منابع موجود، از ایجاد بانک های 

اطالعاتی مقاالت و ژورنال های خارجی در داخل کشور به صورت متمرکز حمایت نمایند.

ماده ۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی مکلفند در صورت 
ارائه پذیرش مقاله در مجالت خارجی معتبر مورد قبول نظام آموزش عالی کشور (که فهرست آن به طور 
سالیانه منتشر و در اختیار همگان قرار می گیرد) از سوی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران هزینه چاپ مقاله 

را به طور مستقیم به حساب مجله مربوطه واریز کنند.
ماده۳- وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای 
اجرایی مکلفند بر اساس دسته بندی ساختاری و نیازهای کاربردی با استفاده از منابع داخلی، با اعطای کمکهای 
بالعوض و یا با کمک سیستم بانکی، تسهیالت کم بهره خرید لب تاپ و تجهیزات آموزشی و پژوهشی به 

اعضای هیات علمی خود پرداخت نمایند.
ماده۴- بانک مرکزی مکلف است در تخصیص منابع ارزی دولتی، آزمایشگاههای دانشگاهی کشور را در قالب 

طرح جامع حمایتی سالیانه در اولویت قرار دهد.
ماده۵- وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند در فرآیند اعزام اساتید به خارج از کشور 
بازنگری کرده و ضمن محدود کردن اعزام به موارد کامال ضروری با افزایش مشوق های مالی و غیرمالی، 
فرصت مطالعاتی در داخل را از طریق همکاری با صنایع، واحدهای بزرگ کشاورزی و واحدهای اداری و 

خدماتی داخلی طراحی و به اجرا درآورند.
ماده ۶- وزارتین علوم و بهداشت، مکلفند با اعمال طرح های جامع و خدمات مشترک بین دانشگاهها و مراکز 

تحقیقاتی به کاهش هزینه های ارزی کشور و دانشگاهها کمک کنند.
ماده۷- وزارتین علوم و بهداشت مکلفند با هدف دسترسی کل دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی 

کشور، یارانه خرید کتابهای خارجی را به صورت متمرکز به نهادهای اصلی وزارتخانه های ذیربط
اختصاص دهند.

ماده ۸- بمنظور استقرار مراکز رشد در دانشگاهها، اجازه داده میشود تا بخشی از زمینهای دانشگاهها در قالب 
قراردادهای تعریف شده و بدون واگذاری حق مالکیت، در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
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ماده ۹- وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی را 
بگونه ای اصالح نمایند که وزن ارائه راه حل های مشکالت کشور بیشتر از صرف تولید مقاله برای ارتقاء 

جایگاه بین المللی کشور باشد.
ماده ۱۰- وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حمایت الزم از ارتباط دانشگاهها با صنعت، 

کشاورزی و خدمات را فراهم کرده و در آیین نامه ارتقاء وزن کافی برای این ارتباطات منظور نمایند.
ماده ۱۱- وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند با تامین زمین، از محل زمینهای در اختیار 
با حفظ مالکیت خود و یا از سایر محلها، امکان جذب سرمایه های غیردولتی برای احداث واحدهای مسکونی 

استیجاری مورد نیاز اعضای هیات علمی جوان را فراهم کنند.
ماده ۱۲- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود تا بمنظور تامین بخشی از هزینه های 
جاری و عمرانی خود، با حفظ مالکیت زمین های دراختیار، از طریق مشارکت با بخشهای غیردولتی نسبت به 

احداث مستحدثات مرتبط با حوزه فعالیت اقدام نمایند.
ماده ۱۳- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی مکلفند از طریق انعقاد توافقنامه با 
وزارتخانه های بهداشت و علوم از اجرای سلیقه ای وصول مالیات و بیمه بر قراردادهای پژوهشی ممانعت به 

عمل آورند.
ماده ۱۴- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند با تعریف حضور نیمه وقت و پاره وقت اعضای هیات 
علمی، زمینه را برای استفاده از خدمات اساتید در فعالیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی سایر دستگاههای 

اجرایی و بخش غیر دولتی را فراهم نمایند.
ماده ۱۵- وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت مکلفند با استقرار شعب پارکهای علم و فناوری وابسته به خود 
در دانشگاههای معتبر، زمینه را برای استفاده از توان تخصصی اساتید دانشگاهی در رفع مشکالت حوزه کاری 

خود را فراهم نمایند.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐
الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: در اکثر مواد این طرح مانند ماده ۲ و ۳ یک بار مالی را به 
وزارت بهداشت و وزارت علوم تحمیل کرده است و محل تامین آن را از منابع داخلی ذکر کرده است در حالی که این 

عبارت رافع ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی نیست. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف 
از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست. بنابراین پیشنهاد میشود متن مندرج در صدر ماده 

۱ (بمنظور ساماندهی نیازهای جامعه تحقیقاتی، ) به مقدمه توجیهی منتقل شود. 
۲- استفاده از لغت بیگانه «ژورنال» در ماده(۱) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. 

۳- حمایت مندرج در ماده ۱ معلوم نیست با چه سازوکاری قرار است اتفاق بیافتد و از این جهت ابهام دارد. 
۴- استفاده از لغت بیگانه «سیستم» و « لپ تاپ» در ماده(۳) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه 

«سامانه» به عنوان معادل فارسی جایگزین سیستم شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 
۵- بسیاری از احکام طرح مربوط به سیاستگذاری در حوزه آموزش کشور است و یا دربرگیرنده توصیه هایی در این زمینه 
است مانند مواد ۵ ، ۶ و ۹ ، بنظر می رسد باید سیاستگذاری را به نهادهای متولی آن سپرد و برنامه های مشخص و مصرح 

مرتبط به اجرای سیاستهای کلی نظام آموزش کشور را در تقنین دنبال کرد. 
۶- عبارت حمایت الزم در ماده ۱۰ مبهم است 

۷- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن 
مناسب نیست. بنابراین پیشنهاد میشود متن مندرج در ماده ۱۲ (بمنظور تامین بخشی از هزینه های جاری و عمرانی خود، ) 

به مقدمه توجیهی منتقل شود. 
۸- عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماده ۱۳ بطور کامل درج نشده است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین

www.dotic.ir

http://dotic.ir
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

www.dotic.ir

http://dotic.ir

