مواد مرتبط با حوزه آموزش عالي كشور
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمي ایران
(مصوب  1395/12/14مجلس شورای اسالمي)

ماده  - 1تعاریف و اختصارات
برنامه ششم :برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ()1396-1400
دستگاههای اجرائی :دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده ( )117اصالحی آن قانون
مصوب  1386و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور
ایثارگران :ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بنیاد :بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
واحد عملیاتی :آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید ،تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه
اجرائی را به عهده دارند.

بخش  – 2بودجه و مالیه عمومي
ماده  - 7بهمنظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم ،انضباط مالی ،اصالح فرآیند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت
بر عملکرد و هزینههای دولت:
ث -کلیه تصویبنامهها ،بخشنامهها و دستورالعملها ،تغییرات تشکیالت ،تغییر ضرایب ،جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و
افزایش مبنای حقوقی ،اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد،
در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد.
اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم ،تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.

بخش  – 3نظام پولي و بانکي و تأمین منابع مالي
ماده – 10دولت مجاز است بهمنظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول ،بازار سرمایه و بیمهها):
الف -معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  1395قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویتهایی
که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود ،تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه
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نماید .اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم،
طبق آییننامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد ،انتشار مییابد.
تبصره -از ابتدای اجرای قانون برنامه ،بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و
قطعیشده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ،تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ
تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار میشوند .در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که
به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
ب -بهمنظور تأمین اعتبار الزم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل) ،هرساله ردیف خاصی را در الیحه
بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.
تبصره -اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بالاثر است .عرضه
و معامالت این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار
مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ،مجاز نمیباشد .بانکها ،دستگاههای اجرائی و شرکتهای
دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطالعات موردنیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به
تصویب شورای بورس میرسد ،منتشر نمایند.
پ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بهمنظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسالمی
پیشبینیشده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و
انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت ،ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی
(سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده
( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8به استثنای انفال ،اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و
مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم( )83قانون اساسی بهمنظور پشتوانه انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان
رسمی ،شناسایی ،تعیین و تغییر بهرهبردار ،واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ( )137قانون محاسبات عمومی کشور و
تبصره ( )10ماده ( ) 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ
ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی ،امالک ،ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از
اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند ،اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند .صدور هرگونه مجوز
برای واگذاری حق استفاده ،تغییر بهره بردار ،فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد)
رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه ،قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوهمجریه و استفاده از
داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.
ت -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسی و در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها ،بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار
اسالمی (صکوک) استفاده کند.
ث -وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را بهمنظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی
یکسال مالی منتشر نماید .سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را
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بهصورت کامل در لوایح بودجه ساالنه پیشبینی و منظور کند .اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد()%100
تخصیصیافته تلقی میشود.
ماده  - 11بیمه مرکزی ایران موظف است:
الف -در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزههای اقتصادی از جمله فضای کسب
و کار و سرمایه گذاری ،از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب
نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر بهعمل آورد:
 -1ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتدرصد( )%7برسد.
 -2سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجاهدرصد( )%50نسبت به سال پایه اجرای قانون
برنامه افزایش یابد.
 -3رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب -مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای بهمنظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در
اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.
ماده -12
بند (ب) ماده ( ) 12در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و
مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب  1361/3/30و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/6/23
حاکم است.
ماده -17
ب -بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت ،شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط ،بر کلیه
حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی ،کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی
برای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتها ،سازمانها ،دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی ،صرفاً از طریق
خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود .دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از
طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

بخش  -6نظام اداری ،شفافیت و مبارزه با فساد
ماده  - 29دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان
تجمیع کلیه پرداختها به مقامات ،رؤسا ،مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از
وزارتخانهها ،سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها ،شرکتهای دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها وو مؤسسات اعتباری
دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور
استفاده می نمایند) ،مؤسسات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان قانون اساسی،
بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا
تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،
شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران ،بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها ،ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی
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وابسته به آنها را فراهم نماید ،به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای
نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود .وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی
هستند .اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با
مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق ،فوقالعادهها ،هزینهها ،کمکهزینهها ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص
پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر ،نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات ،رؤسا ،مدیران موضوع این
ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ،1366/6/1درآمدهای اختصاصی،
اعتبارات متفرقه ،اعتبارات کمکهای رفاهی ،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده ( )217قانون
مالیاتهای مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب  ،1366/12/3تبصره « »1ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مواد
( )160تا ( )162قانون امور گمرکی مصوب  1390/8/22و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان
خصوصی سازی ،اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) ،منحصراً در فیش
حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق ،پرداخت کنند ،به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد
مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره  -1کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ  1388/1/1اطالعات مربوط به مقامات ،رؤسا ،مدیران موضوع این
ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند .مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به
انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشود .دیوان محاسبات کشور و
سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به
منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتیکه مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده
باشد ،اقدامات قانونی الزم را بهعمل آورند.
تبصره  -2حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله ساز مان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف
قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی ،تخلفات صورتگرفته را در
اسرع وقت به مراجع ذیصالح (اعضای مجمع عمومی ،هیأتهای تخلفات اداری ،مرجع قضائی ،سازمان بازرسی کل کشور و دیوان
محاسبات کشور) اعالم نمایند.
تبصره  -3دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی
را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات ،رؤسا ،مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و
شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد( )%20تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
ماده - 30دولت مکلف است بررسیهای الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و
برخورداری از امکانات شاغلین ،بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.
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بخش  –12آموزش عمومي ،آموزش عالي و علم و فناوری
ماده - 64بهمنظور تحقق اقتصاد دانشبنیان ،افزایش بهره وری ،تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال ،گسترش همکاری و تعامالت
فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
الف -به دولت اجازه داده میشود بهمنظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعامالت بینالمللی در طی اجرای قانون
برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی -کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاستهای شورای عالی انقالب
فرهنگی اقدام نماید .نحوه سرمایهگذاری مشترک ،تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آییننامه
اجرائی که با پیشنهاد سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد،
مشخص میشود.
ب -کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده( )50قانون الحاق موادی
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )1مصوب  1384/8/15مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین
بودجه ساالنه منظور شده است ،یکدرصد( )%1از اعتبارات تخصیصیافته هزینهای بهاستثنای فصول( )1و ( )6و در مورد شرکتهای
دولتی از هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره  -1دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه ذیربط که
بهتصویب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری میرسد مکلفند نحوه هزینهکرد این بند را هر ششماه یکبار به شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گ زارش دهند .شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را
به طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند .همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات
مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
تبصره  -2دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمیسازی ،بومیسازی ،کارآمدی و روزآمدی با
ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آنرا در
اولویت قرار دهد.
پ -کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه بهاستثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی
موظفند بهمنظور حمایت از پژوهشهای مسألهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری ،در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم
معادل حداقل سهدرصد( )%3از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه،
زیر نظر شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری منظور نمایند.
تبصره -آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
ت -دستگاههای اجرائی موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری ،اجتناب از اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار
اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای(پروژههای) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای
حاصل از پژوهش و توسعه ،فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.
سازمان و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،ساز و کار اجرائی مورد
نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
تبصره -نحوه عمل در خصوص اطالعات و دادهها با موضوعات امنیتی ،دفاعی و دارای طبقهبندی ،موضوع قانون مجازات انتشار و
افشای اسناد محرمانه و سری دولتی -مصوب  -1353/11/29و آییننامه اجرائی آن -مصوب  -1354در آییننامهای که سازمان و
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وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،اطالعات و علوم ،تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه
میکنند و به تصویب هیأت وزیران میرسد ،معین میشود.
ث -تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان
علمی ،فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور ،طی
مدت یکسال ،برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده
و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند .بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد این بند را به
کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ج -دولت مجاز است بهمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان مطابق قانون بودجه سنواتی
نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری و حوزههای
علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور ،مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد ( )%51از هزینههای آنرا کارفرما و یا
بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد ،اقدام نماید.
چ -دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهرهوری دانشبنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات
الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانشبنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمللی فراهم آورند.
سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین
موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران ،عملیاتی نماید.
ح -سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و
بهرهبرداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی ،علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامهریزیهای الزم را انجام دهد.
خ -دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه ،انتشار و کاربست فناوری ،مالکیت فکری ،دانش فنی و تجهیزاتی را که در
چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایج اد و حاصل شده است ،به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده
واگذار نمایند.
د -به دانشگاه پیامنور اجازه داده میشود با همکاری دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب(هاب)
بینالمللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی) ،نیمه حضوری ،باز و از راه دور اقدام نماید.
ذ -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حقالتدریس آموزشکدههای فنی و حرفهای زیرمجموعه
وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهاند ،تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
ر -شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل
توسط سازمان تأمین میشود.
ماده -65
الف -دولت مکلف است بهمنظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون حمایت
از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب  1389/8/5و اصالحات و الحاقات بعدی از تأسیس
شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صالحیت و دارای دانش برای طراحی ،مهندسی،
ساخت ،نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل باالدستی و پاییندستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای
تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.
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تبصره -شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانشبنیان با حداقل
پنجاهویک( )%51سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری
در گذر تغییرات زمان ،بومی گردد.
ب -دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد
دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش
منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی -کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و
تجهیزات آموزشی هنرستانها ،آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای را بهروز نماید.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفهای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به
پذیرش دانشجو اقدام نماید.
پ -از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکدهها و آموزشکدههای فنیحرفهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات،
اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ملحق میگردد.
این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره ( )3مادهواحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکدههای فنی و حرفهای ،مراکز
تربیتمعلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب  1389/2/19حاکم است.
تبصره -مبنای انتزاع و انتقال ،دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که در سال تحصیلی  1388-1389فعال بوده و مجوز
داشتهاند.
ت -دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب  1371/11/4و اصالحات و الحاقات بعدی ،به منظور تحول در
نظام اقتصاد آموزش عالی ،هدفمندسازی یارانهها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان ،ضمن تداوم و تقویت کمک به
صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه،
نسبت به پیشبینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و
این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کمبضاعت مالی بهصورت متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانههای
مذکور قرار دهد .صندوقها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جایگزین
نمایند .وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوقها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به
مصرف میرسد.
ث -دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود ،بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین
مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند ،مشمول مزایا و
حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.
در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث ،توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی،
پژوهشی ،ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای
قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده  - 66دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید ،توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو
در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری ،در طول برنامه جداول شماره( )11و ( )12و
( )133را اجرائی نمایند.
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جدول 11

جدول 12
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جدول  -13حمایت و تقویت پژوهش و فناوری ،ایجاد نظام ملي نوآوری و تقویت زیرساختها و نظامات پشتیبان
پژوهش و فناوری
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بخش  -14سالمت ،بیمه ،سالمت و زنان و خانواده
ماده - 70دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی سالمت ،تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت ،توسعه کمی و
کیفی بیمههای سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا پایان
سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سالمت بهعمل آورد:
ب -حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل ،سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
 -2کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد ( )%7حقوق و مزایای مستمر آنان

بخش  -16امور ایثارگران
ماده -86
الف -کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی
امور ایثارگران ابالغی  1389/2/29اقدام نمایند.
تبصره  -1صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،وزراتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند
جهت ارج نهادن به این چهرههای ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند.
چ -کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد( )%20از اعتبارات فرهنگی خود بهاستثنای فصول اول و ششم
اعتبارات هزینهای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.
خ -وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بنیاد
شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی ،واحدهای درسی
مرت بط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی ،پایاننامهها و
طرحهای(پروژههای) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
تبصره -کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و
جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان ،بنیاد شهید و امور ایثارگران  ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیونهای
مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.
ماده -88
ث -دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی بهمنظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل
شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( )%25جانبازی و آزادگان با کمتر از ششماه سابقه اسارت
و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی ،معیشتی ،بهداشتی ،درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
1تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سیدرصد( )%30هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی ،دورههای شبانه دانشگاههایدولتی ،دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وفق بودجه سنواتی
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ماده -89
ب -هزینه شهریه مشموالن ماده ( )66قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بینالملل دانشگاههای
دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریههای دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میشود.
پ -کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی أخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد ( )%20اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود
را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا ،جانبازان پانزده درصد ( )%15و باالتر ،آزادگان و همسران و فرزندان آنان،
همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ( )%25و باالتر ،رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای
مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد و شرایط
علمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند ،حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر
دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی ،چنانچه شرایط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت
عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت
صالحیتهای اخالقی استخدام کنند.
احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود.
مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده
مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.
تبصره  -1مشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میشوند.
تبصره  -2در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن میتواند درخواست
بازنشستگی نماید.
حکم بند «پ» ماده ( )90این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده ( )71قانون جامع ایثارگران مصوب
 1391/10/2و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب  1371/2/22حاکم است.
شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده ( )2قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع
بند (پ) ماده ( )90قانون برنامه اصالح میشود.

بخش  -17فرهنگ ،هنر و ورزش
ماده - 95به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهعنوان اصلیترین
پایگاه عبادی ،تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقدامات زیر انجام میشود:
ت -کلیه دستگاههای اجرائی ،مراکز آموزشی ،بیمارستانها و مراکز درمانی ،مجموعههای ورزشی ،مجتمعهای رفاهی ،تفریحی و
مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی ،موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد
یا نمازخانه اقدام نمایند.
ماده - 101کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم ( ،)10بیستم ( )20و بیست و یکم ()21
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اهداف سند چشمانداز بیستساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده
مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصههاا و توجه ویژه به نقش
سازنده آنان» و نیز بهمنظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن ،با سازماندهی و تقویت
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جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه ،نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاستها،
برنامه ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی
اقدام نمایند.
ماده -103
الف -از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهگانه ،بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند
میشوند از سهروز مرخصی تشویقی برخوردار میگردند.
پ -دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خو د را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان
متأهل اختصاص دهد .اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند میباشد.

بخش  -19حقوقي و قضائي
ماده - 113
ح -به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینههای بودجهریزی ،برنامهریزی،
حقوقی ،اداری و استخدامی ،تعرفه خدمات مذکور برا ی دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها
هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ -در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت ،دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری
شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوقالعاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون
حقوقی رئیس جمهور ،وزیر دادگستری ،رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت
وزیران در چهارچوب قانون ابالغ میگردد.

بخش  -20نظارت و ارزشیابي برنامه
ماده - 123سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری الزماالجراء است.
ماده - 124این قانون از تاریخ الزماالجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میباشد و دولت موظف است ششماه قبل از پایان اعتبار
این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
قانون فوق مشتملبر یکصدوبیستوچهارماده و یکصدوبیستوهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه
یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1395/12/21از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اصالح بند(الف) ماده( ،)4بند(ب) ماده( ،)12ماده( ،)30جزء( )1بند(الف) ماده( )67و تأیید ماده ( )16موافق با مصلحت نظام
تشخیص داده شد.

علی الریجانی -رییس مجلس شورای اسالمی
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