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 کل کشور 1400بودجه سال  حهیال یبررس

 آموزش عالی، تحقيقات و فناوري. بودجه ۲4

 

   

 
 

 

 
 

 عالی، تحقيقات و فناوريخوانش سياستی از بودجه آموزش 

 نامناسب اقتصاديهاي کليدي در شرایط . اولویت1

كرونا شرايط بسيار دشواري گريبانگير اقتصاد و صنعت  بيماري گيريو همهاقتصادي با توجه به شرايط 

متناسب با بودجه متجلي است،  اليحهرود سياست دولت كه در كشور شده است. بنابراين انتظار مي

هاي كليدي و پيشران اقتصاد باشد. در شرايط ، معطوف به حوزهرشمارمحدود و مصارف پُ اريبسمنابع 

هاي كليدي خواهد بود كه حوزهو فناوري اي رخ دهد از ناحيه دانش هزبغرنج كنوني اگر قرار باشد معج

پردازان و جوانان كشور هاست كه محل تعليم و پژوهش نخبگان، ايدهها و پژوهشگاهدانش شامل دانشگاه

و  بنيانهاي دانشبنيان و ساير واحدهاي فناور است. اهميت شركتهاي دانشاست و پس از آن شركت

هاي آزمايشگاهي نمونهتوليد  ازجملهگيري كرونا با توليد اقالم ضروري مراكز تحقيقاتي در دوره همه

از طرفي ديگر خوبي روشن شده است. ضروري بههاي نانويي و ساير محصوالت واكسن كرونا، ماسك

ها تقويت بنيه دفاعي كشور، توليد قطعات تحريمي بسياري از صنايع نيز مرهون مراكز تحقيقاتي، دانشگاه

 بنيان است. هاي دانشو شركت

 

 و عالی آموزش فصل) عالی آموزش حوزهدر  1400الیحه بودجه سال  در دولت رویكرد. ۲

 (آن ذیل هايبرنامه

نسبت به قانون  درصد 62بالغ بر رشدي  1400در اليحه بودجه سال بررسي اعتبارات فصل آموزش عالي 

درصد( پيشي گرفته  43« )ودجه عمومي دولتبمصارف »دهد كه از رشد را نشان مي 1399بودجه سال 

سال گذشته آيد. رشد اعتبارات اين فصل در حساب مياست و جهشي بزرگ در رشد اين اعتبارات به

درصد اعتبارات فصل آموزش عالي صرف  85شده بود. با توجه به اينكه حدود  درصد محاسبه 8تنها 

 25ايش زتواند كفاف افرسد اين ميزان از رشد در صورت تحقق مينظر ميشود بهحقوق و دستمزد مي

پژوهشي سسات آموزش عالي را بدهد و از اختصاص اعتبارات ؤها و مدرصدي حقوق و دستمزد در دانشگاه

 ها جلوگيري كند. براي اجراي ساير برنامه

درصد از اعتبارات اين فصل يعني بالغ بر  81دهد هاي فصل آموزش عالي نشان ميبررسي برنامه

د رشد نسبت به درص 63هاي آموزشي دارد كه حدود ميليارد تومان اختصاص به برنامه 595هزار و  32
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هاي رفاهي، هاي آموزشي برنامهدهد. پس از برنامه، نشان مي1399همين اعتبارات در قانون بودجه سال 

درصد  7/16لحاظ اختصاص اعتبارات اين فصل با سهمي بالغ بر بعد به هايفرهنگي و ورزشي در رتبه

 ميليارد تومان( قرار دارند. 726هزار و  6)حدود 

 

  پژوهش حوزه در 1400در الیحه بودجه سال  دولت رویكرد. 3

 هاپژوهش و تبصره (الف

 دهدمي نشان فناوري و تحقيقات عالي، آموزش حوزه در 1400 سال بودجه اليحه هايبررسي تبصره

هاي متعدد سعي كرده است با هدف حمايت از تحقيقات دولت در تبصرهگذشته  هايسال مانند

ها و مراكز و كمك به ارتباط دانشگاه شوندانجام مي هاي دانشجويينامهدر قالب پايان ي كهتقاضامحور

ابسته به وها و مؤسسات انتفاعي ها، شركتبانك»كرد منابع پژوهشي گيري هزينهپژوهشي با بازار، جهت

نكه به چند نكته قابل تأمل اي. دهدها سوق سوي دانشگاههاي اجرايي را بهو بسياري از دستگاه« دولت

 :شودشاره مياآنها مورد مهم از  به سهامكان تحقق نخواهد يافت كه هاي گذشته مانند سالدليل اين امر 

از « لتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دوها، شركتبانك»اعتبارات پژوهشي  . سهم بسيار كم1

امه با درصد از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق موافقتن 40اند كه مكلف شدهمجموع اعتبارات، 

 ؤسسات پژوهشي به مصرف برسانند.ها و مدانشگاه

هاي درصد از اعتبارات پژوهشي دستگاه 10نامه اجرايي براي تخصيص بيني آيينعدم پيش. 2

 .هاي دانشجويينامههاي تقاضامحور از طريق پاياناجرايي براي حمايت از پژوهش

بارات درصد از اعت يككرد بودن( سازمان برنامه و بودجه به هزينه نه مكلفو ) مجاز بودن .3

 . ها براي امور پژوهشدستگاه

هاي مربوط به حوزه كند كه عدم تحقق تبصرهميمتبادر توجه به موارد فوق اين تصور را به ذهن 

ير رغم عملكرد ضعيف گذشته هيچ تدبآيد؛ چراكه بهحساب نمياي جدي بهپژوهش براي دولت دغدغه

 .هاي مربوطه انديشيده نشده استجديدي براي تحقق و يا اثرگذاري تبصره

 هاي پژوهشیسسهؤفصول پژوهش و م (ب

در امور  «(امور آموزش و پژوهش»اي و تحقيق و توسعه در اي، توسعه)پايه فصول پژوهشبررسي اعتبارات 

دارد. چنين  1400درصدي اعتبارات اين فصول در اليحه بودجه سال  35حكايت از افزايش  پژوهشآموزش و 

پژوهشي كشور مانند مؤسسات  تواند بخشي از مشكالترشدي بسيار قابل توجه است و درصورت تحقق مي

سهم شايان ذكر است  مرتفع نمايد.وجود آمده است را هاي اخير بهكمبود تجهيزات كه در اثر تورم سال

درصد  3۲/0حدود  1400 بودجه سال اعتبارات پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلی در الیحه
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است. باید توجه داشت این ميزان از سهم پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلی با اهداف 

 صله دارد. بسيار فا هاي کلی علم و فناوري و نقشه جامع علمی کشورسياست

فناوري  وهاي علوم، تحقيقات وابسته به وزارتخانه هاي پژوهشي و فناوريمؤسسهبررسي اعتبارات 

ت ادرصدي اعتبار 50درصدي و  31ترتيب حكايت از رشد و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به

زه پژوهش گذشته به حو دهد دولت بيش از سالاين نتايج نشان مي ها دارد.اي عمومي اين دستگاههزينه

 و فناوري توجه داشته است.

 

  فناوري حوزه در 1400در الیحه بودجه سال  دولت رویكرد. 4

 صندوق توسعه ملیمنابع داشت دوباره به چشم(الف

صندوق  بيني عمده اعتبارات اين بخش از محلدرخصوص رويكرد دولت در بخش فناوري با توجه به پيش

يد گفت است؛ بابوده  1400اليحه بودجه سال واحده ماده« 4» تبصره« هـ» بند توسعه ملي كه موضوع

« 10»ند باست كه مغاير با  بوده حمايت دولت از اين بخش عمدتاً متكي بر منابع صندوق توسعه ملي

عظم مقام م اجازه تحقق برداشت از اين صندوق منوط به و كلي برنامه ششم توسعه است يهاسياست

 .كه مورد موافقت قرار نگرفت تاس رهبري

قانون حمایت از » توجهی بهو بی شكوفایی و نوآوري صندوق اعتبارات نشدن ب( محقق

 30/8/1389مصوب « ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانششرکت

مصوب « ها و اختراعاتنوآوريسازي بنيان و تجاريدانشمؤسسات  ها وقانون حمايت از شركت»موجب به

مؤسسات  وها و حمايت از شركتها سازي نوآوريبا هدف تجاريصندوق نوآوري و شكوفايي  ،30/8/1389

شكيل ت( اين قانون دولت موظف شده است از سال سوم پس از 5تأسيس شد، مطابق ماده )بنيان دانش

جهت  خود را درصد از منابع بودجه عموميحداقل نيم صندوق نوآوري و شكوفايي، در اليحه بودجه 

اوليه صندوق  ماده مذكور، سرمايه« 2»بر اين به تصريح تبصره كمك به اين صندوق در نظر بگيرد. عالوه

ندوق صتعيين شده است كه بايستي ظرف سه سال از محل  سي هزار ميليارد ريالنوآوري و شكوفايي 

ندوق سال از تأسيس ص هشت. با اين همه و با گذشت شدمي تأمينتوسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي 

ص نيافته، از منابع بودجه عمومي به اين صندوق اختصا( % 5/0) نيم درصدتنها نوآوري و شكوفايي نه

شد، بعد مي تأمينبايست ظرف مدت سه سال بلكه سرمايه اوليه سه هزار ميليارد توماني صندوق كه مي

تر آنكه اعتبار تحقق پيدا كرده است. جالب ميليارد تومان 2630 حدسال تنها در  هشتاز گذشت 

بيني پيش ميليارد تومان 50تنها  1400اختصاص يافته به صندوق نوآوري و شكوفايي در اليحه بودجه 

 است. 1400هزارم از نيم درصد منابع بودجه عمومي دولت در اليحه بودجه شده است كه يك
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 خالصه مدیریتی  

 منابع بودجه آموزش عالی، تحقيقات و فناوري. 1

 شامل موارد ذيل است: تحقيقات عالي و بخش عمده از منابع بودجه حوزه آموزش دو

هاي رديف ازجملهعمومي و عمراني و ساير اعتبارات  ايهزينه اعتبارات هاي دولت ياكمكالف( 

هاي مجري هاي خاص ذيل دستگاهيافته( در رديف همراه اعتبارات متفرقه )متفرقه انتقالمتفرقه كه به

 و سياستگذار آمده است. 

 كه دولتي هايدستگاه و اقتصادي هايبنگاه دانشجويان، مانند اشخاص از كه اختصاصي درآمدب( 

 و مؤسسات آموزشي هايگذاريسرمايه ها،دارايي موقوفات، هستند آموزشي مؤسسات خدمات خريدار

 آيد.دست ميبهو غيره با ارائه خدمات آموزشي  خيريه مؤسسات هايكمك

 

  1400نگاهی کلی به اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقيقات و فناوري در الیحه بودجه سال  .۲

اي، اختصاصي و ، اعم از هزينههاي مجري آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كشوردستگاهمجموع اعتبارات 

 58هاي متفرقه، بالغ بر ، با احتساب رديف4001اي مندرج در اليحه بودجه سال هاي سرمايهتملك دارايي

 93) 1399 قانون بودجه سالبرآورد شده است كه در قياس با اعتبارات مربوط در  تومانميليارد  700هزار و 

 كايت دارد. ح درصدي 48قابل مالحظه رشدي ( از تومانميليارد  600هزار و 

علوم، تحقيقات و فناوري و  ينبراي وزارت 1400نظر گرفته شده در اليحه بودجه سال  كل اعتبار در

، هاعالي و پژوهشي وابسته آن هاي آموزشها و مؤسسهها، دانشگاهسازمان و يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

نسبت است كه  تومان برآورد شده ميليارد 300هزار و  20تومان و  ميليارد 300هزار و  27حدود ترتيب به

بيشترين افزايش اعتبارات در اين دو بخش  .دهديدرصد رشد نشان م 84و  35 بيترتبه سال گذشته به

وابسته به وزارت بهداشت با  هاي آموزش عاليها و مؤسسهدانشگاهاي عمومي مربوط به اعتبارات هزينه

 درصد رشد بوده است.  150حدود 

جمهور و ستادهاي فناوري وابسته به اعتبارات در نظر گرفته شده براي معاونت علمي و فناوري رئيس

، 1399تومان برآورد شده كه نسبت به قانون بودجه سال  ميليارد 787حدود  1400 آن در اليحه بودجه سال

 461بيني شده )حدود درصد از اعتبارات پيش 7/58دهد. شايان ذكر است بالغ بر مي درصد رشد نشان 23

ميليارد تومان( مربوط به ستادها و  325) ميليارد تومان( اين معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقي

در و... است.  يفناورتوسعه زيستمراكز فناوري وابسته اين معاونت نظير ستاد توسعه فناوري نانو و ستاد 

 شود. مشاهده مي 1400اطالعات ديگري از تغييرات و كليات اليحه بودجه سال  الف جدول
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 1400کليات الیحه بودجه سال  الف ـ جدول
 عنوان درصد

 یپزشك شزآمو و درمان بهداشت، وزارت یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه يعموم يانهيهز اعتبارات رشد نيانگيم 150

4/45   يناورو ف قاتيوزارت علوم، تحق يعال آموزشمؤسسات  و هادانشگاه يعموم يانهيهزرشد اعتبارات  نيانگيم 

 بهداشت وزارت يو فناور يپژوهش مؤسسات اعتبارات كلرشد  نيانگيم 50

 ارت علومزو يو فناور يپژوهشمؤسسات  رشد كل اعتبارات نيانگيم 32

 يفناور و علم يهاپارکرشد اعتبارات  نيانگيم 34

 يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق يايرشد اعتبارات حقوق و مزا نيانگيم 25

 يعال آموزش سساتؤم و هادانشگاه يپرسنل يهانهيهز سهم نيانگيم 85

41/74  فناوري و تحقيقات عالي، آموزش حوزه هايدستگاه بودجه از عمومي هايهزينه سهم 

 دولت يعموم بودجه منابع رشد 43

5/4  «دولت يومعم بودجه منابع» از بهداشت و علوم وزارتين به وابسته يفناور و يپژوهش مراكز و هادانشگاه سهم 

75/6  «دولت يعموم بودجه منابع» از يفناور و يپژوهش مراكز و هادانشگاهكليه  سهم 

86/6  «دولت يعموم نهيهز مصارف» از يفناور و قاتيتحق ،يعال آموزش حوزه هايدستگاه يعموم ايهزينه اعتبارات سهم 

 

 در حوزه آموزش عالی، تحقيقات و فناوري 1400هاي الیحه بودجه سال تبصره .3

انون بودجه هاي گذشته ازجمله قهاي قوانين بودجه سالها و بندهاي اين حوزه تكرار تبصرهاكثر تبصره

ناوري فدر حوزه آموزش عالي، تحقيقات و هاي اليحه اهميت در تبصرهبندهاي حائز است.  1399سال 

روزرساني بهو  بنيان، تجهيزهاي دانشهاي نوآورانه، توسعه شركتاعتبار براي طرح تأميننظير مواردي به 

بصره ت« الف»هاي آموزش عالي و پژوهشي و فناوري )بند ها و مؤسسههاي دانشگاهها و كارگاهآزمايشگاه

علم و  يهاو پارک يو پژوهش يهاي آموزشها و مؤسسهاجازه به دانشگاه، («4»تبصره « هـ»بند و  «3»

هاي رفاه دانشجويي ، كمك به صندوق(«9»ـ تبصره « الف»بند ) هااز بانك التياخذ تسه رايب يفناور

زمان حمايت تقاضامحور و همهاي ، حمايت از پژوهش(«9»ـ تبصره « ب»بند براي افزايش منابع مالي )

 و وهشيپژ امورو حمايت از ( «9»ـ تبصره « ح»و  «هـ» هايبندهاي تحصيالت تكميلي )نامهاز پايان

استاي ردر  «ز»و  «هـ»شايان ذكر است بندهاي  است.( «9»ـ تبصره « ز»بند معطوف ) فناوري توسعه

 اند. ( قانون برنامه ششم توسعه بوده64) اجراي ماده

ها هاي دانشگاهها و كارگاهآزمايشگاهگفته نظير تجهيز بنابراين، سياست دولت در توجه به موضوعات پيش 

ضمون اي كه بيش از محتوا و مشود. البته نكتههمچنان ديده ميهاي آموزش عالي و پژوهشي و مؤسسه

هاي اجرايي ص اعتبارات به دستگاهها اهميت دارد امكان عملياتي شدن آنها و شيوه توزيع و اختصاتبصره

ز اها در قوانين سنوات گذشته نشان خصوص اينكه بررسي و ارزيابي عملكرد تبصرهمشمول است. به

 ها دارد.ز تبصرهها، به داليل مختلف ازجمله ابهام و اشكال در متن برخي اغيرعملياتي بودن برخي از تبصره

 نوآوري به توجه ،«4»تبصره « هـ»با عنايت به بند  1400يحه بودجه سال رويكرد دولت در ال اين، بر عالوه 

 اعتبارات محل از عمدتاً بنياندانش اقتصاد به توجه کلی طوربه و بنياندانش هاياز شركت حمايت و

 .نگرفت قرار يرهبر معظم مقام موافقت مورد گفتهشيپ لياست كه به دال بوده ملی توسعه صندوق
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هاي الیحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوري، حذف تبصره ترین نكته در تبصرهمهم 

است که در « هاي اجراییهاي پژوهشی توسط دستگاهممنوعيت کاهش اعتبارات برنامه»

آمده بود. این تبصره موجب کاهش  «9»ـ تبصره « هـ»بند عنوان به 1400قانون بودجه سال 

 ها خواهد شد.ها و سایر دستگاهدانشگاههاي پژوهشی عملكرد برنامه

 هاي اجرايي وبا موضوعات ممنوعيت كاهش اعتبارات پژوهشي دستگاه «9» تبصره «هـ» بند 

تواند هاي دانشجويي، در صورت تحقق مينامههاي تقاضامحور از طريق پايانحمايت آنها از پژوهش

توان نها ميآحوزه تحقيقات دانشگاهي داشته باشد كه ازجمله  همين تبصره در «ح» تأثيراتي مانند بند

ها و مراكز دانشگاههاي ها و رسالهنامهها با صنعت و بازار و سوق دادن پايانكمك به ارتباط دانشگاه

نامه اجرايي در قوانين بيني آييندليل عدم پيشبه سمت حل مسائل كشور را نام برد. اين بند به يپژوهش

 است. فاقد عملكرد بوده، 9139 تا 1397بودجه سال 

ته به ها و مؤسسات انتفاعي وابسهاي دولتي، بانكشركت»با موضوع تكليف  «9» تبصره «ح»بند  

طريق  راستاي حل مسائل و مشكالت خود ازدرصد از اعتبارات امور پژوهشي در  40به مصرف « دولت

ج در همين در قالب مندر ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهيتوافقنامه با دانشگاه

و اليحه  1399هاي موجود در قانون بودجه سال ترين تبصرهعنوان يكي از اثربخشتواند بهبند بالقوه مي

ها و مؤسسات پژوهشي انشگاهمعرفي شود. داليل اين موضوع كمك اين بند به ارتباط د 1400بودجه سال 

ها با مسائل صنعت با صنعت و بازار، كمك به ايجاد درآمد براي دانشجويان و پژوهشگران، آشنايي دانشگاه

هاست. هرچند كشور، كمك به بومي شدن صنعت و فناوري و كمك به پويايي تحقيقات در دانشگاه

تفصيل به آن  هاي اين گزارش بهبخش تبصرهرو است كه در تحقق كامل اين بند با مشكالتي روبه

ارات امور اعتبزياد كاهش  1399ترين مانع تحقق اين بند در سال پرداخته شده است؛ اما اولين و مهم

ته به ها و مؤسسات انتفاعي وابسهاي دولتي، بانكشركت»هاي موضوع اين بند يعني پژوهشي دستگاه

اي نداشته است. نيز رشد قابل مالحظه 1400است كه در اليحه  1399ل سا قانون بودجهاز « دولت

ضمن  دومين دليل عدم تحقق اين بند نبود حساب و يا صندوقي براي ذخيره اين اعتبارات است تا

توان اين مهم را ميمانده آن براي سال بعد ذخيره شود. ها به اين اعتبارات باقيدسترسي راحت دانشگاه

  .ها از اجراي اين بند تلقي نمودگريز دستگاهمعناي به
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 1399کل کشور و عملكرد آن در سال  1400واحده الیحه بودجه سال هاي ماده. بررسی تبصره1

 الف» بند« 3» تبصره» 

 تأمين تسهيالت سقف 1400 سال در توسعه ششم سالهپنج برنامه ( قانون4) ماده« الف»بند  رعايت با

 معادل قبل، هايسال سهميه ماندهبر باقيعالوه غيردولتي و دولتي هايطرح براي )فاينانس( خارجي مالي

 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ميليارد ) سي ريالي

( فاينانس)خارجي  مالي تأمين تسهيالت از دالر( 1.000.000.000)ميليارد  يك است مجاز دولت

 تجهيز منظوربه الملليبين ايتوسعه و مالي مؤسسات و هابانك منابع از استفاده براي را الذكرفوق

 آموزش مراكز و فناوري و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات ها،دانشگاه هايكارگاه و هاآزمايشگاه

 .كند تأمين عمومي بودجه محل اعتبارات از آن، بازپرداخت و دولت تضمين با دولتي ايوحرفهفني

 ـ ارزیابی

تعلل  تاكنون فاقد عملكرد بوده است.است  1399اين بند كه عيناً تكرار قانون بودجه سال ـ 

 كاهش اقتصادي، هايتحريم دليلبه ايراني طرف تعهدات پذيرش در كنندگان مالي )فاينانسرها(تأمين

ازجمله  ،يو روند بروكراس قانوني مجاري از تجهيزات خريد امكان كاهش و ايران به پول انتقال امكان

 علل عدم تحقق اين حكم است.

 مؤسسات ها،دانشگاه هايكارگاه ها وبا توجه به فرسوده بودن و يا قديمي شدن تجهيزات آزمايشگاهـ 

تواند و مي شرط داشتن عملكرد ضروري استوجود اين بند در اليحه بودجه به ،پژوهشي... و عالي آموزش

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري تجهيزات مورد نياز دانشگاه تأميناي در نقش بالقوه

گيري از اين با توجه به اقدامات و تجربيات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص بهره. باشدداشته 

ترين عامل عدم تحقق ها را مهمتوان تحريمرو حاصل شده است، مي موانع پيشتبصره و شناختي كه از 

 تبصره قلمداد كرد.  اين

 يمقرراتگذار اي، تجويز مداخله شوراي اقتصاد در امور اجرايي و اين تبصره «الف»بند  سوم پارگرافدر  ـ

مغاير است؛  يوشش قانون اساسوهشت و يكصدوبيستبا اصول شصت، يكصدوسي ب،يترتبه ،ياو بودجه

 است. جمهور و وزيرانسيغير از رئ يزيرا اين شورا داراي اعضاي

 پيشنهادـ 

 يمتقاض يهادرخصوص طرح» شود عبارتبا توجه به اهميت حمايت از توليد داخل پيشنهاد مي .1

به  .«احراز شود ،يداخل تيرفظعدم امكان استفاده از  ،ياقتصاد مل تيالزم است در جهت تقو نانس،يفا

 انتهاي اين تبصره الحاق شود.

 جايگزين آن شود.« دولت»حذف و عبارت « شوراي اقتصاد»عبارت  .۲
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 الف» بند« 9» تبصره» 

 شودمي هداد اجازه فناوري و علم هايپارک و پژوهشي و آموزشي مؤسسات ها،دانشگاه به ـ «الف»بند 

 تسهيالت خذا به نسبت 1399سال  اختصاصي درآمد عملكرد سقف تا خود امناي هايتئهي تصويب با

 هاياراييد تملك هايطرح تكميل جهت در و كنند اقدام خود اختيار در اموال توثيق محل از هابانك از

( 103) ماده «پ»بند  موضوع متأهلين هايخوابگاه ليو تكم ديساخت، خر اولويت با و خود ايسرمايه

 اقدام خود اختصاصي درآمد محل از اقساط بازپرداخت به نسبت و استفاده توسعه ششم برنامه قانون

 منظوربه خود هايفعاليت در الزم اعتبار بينيپيش به نسبت مكلفند دانشجويان رفاه هايصندوق. كنند

 .كنند متأهلين اقدام هايخوابگاه احداث اولويت با كارمزد و سود يارانه پرداخت

 رعايت با توانندمي نيز غيردولتي و دولتي از اعم فناوري و پژوهشي و آموزشي سساتؤم و هادانشگاه

 و هااهآزمايشگ روزرسانيبه و صرفاً تخصصي تجهيزات خريد براي بانكي تسهيالت از بند، اين مفاد

 .نمايند استفاده خود هايكارگاه

 رزیابی و پيشنهادـ 

ه نقطه قوت هاي متأهلين اشاره نموده است كدار بودن ايجاد خوابگاهبه اولويت« 9»تبصره  «الف»بند 

تمام بهتر است هاي نيمهديدن طرح با توجه به احتمال فرسوده شدن و آسيباين بند است. همچنين، 

  شود.درمجموع پيشنهاد ابقاي این بند داده میتمام در اولويت باشند. هاي نيمهتكميل خوابگاه

 

 ب» بند« 9» تبصره» 

 دانشجويي شهريه هايوام بازپرداخت محل از پرداختي اداره شده وجوه%(  100)درصد  صد ـ «ب»بند 

 داريانهخز به ريال( 1500.000.000.000) ارديليهزار و پانصد م سقف تا 1399 سال تا 1385 سال از

 نابعم افزايش جهت كمك عنوانبه دانشجويي رفاه هايصندوق به مذكور وجوه. شودمي واريز كشور كل

 هب شهريه وام پرداخت صرف مصوب، اساسنامه براساس تا يابدمي اختصاص مزبور هايمالي صندوق

ه ببند  نياز محل منابع ا ياختصاص وجوه .شود دانشجويي رفاهي هايپرداخت ساير و دانشجويان

 است. بالمانع يالممربوط به دانشگاه آزاد اس ييصندوق رفاه دانشجو

 ارزیابیـ 

نا وضعيت گيري بيماري كروشرايط همهپرداز هستند و با توجه به اينكه اكثر دانشجويان كشور شهريه

ه بودجه بيني شده در اليحمعيشتي مردم و دانشجويان را تضعيف نموده است و ازسويي اعتبارات پيش

ا حذف عبارت بپرداز را ندارد، پيشنهاد تصويب اين بند تقاضاي دانشجويان شهريه تأمينوجه براي هيچبه

 شود. داده مي« الي( ر1500.000.000.000) ارديليتا سقف هزار و پانصد م»
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 ج» بند« 9» تبصره» 

 مانساز و( ره)خميني  امام امداد كميته پوشش تحت دانشجويان تحصيلي هزينه مازاد ـ« ج»بند 

 در انشجوياند رفاه طريق صندوق از وام قالب در قانون اين در مندرج اعتبارات به نسبت كشور بهزيستي

 افراد، كاربه اشتغال و تحصيل از فراغت از پس مذكور هايوام اقساط. گيردمي قرار افراد اين اختيار

 .باشندمي وام دريافت اولويت در مزبور حمايتي نهادهاي تحت پوشش دانشجويان. شودمي پرداخت

 ارزیابی و پيشنهادـ 

ستي از اينكه مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزي

زپرداخت م مؤثري است، با اين همه از اين حيث كه باداشود اق تأمينطريق صندوق رفاه دانشجويان 

مايتي كميته حآموختگان حداقل تا زمان اشتغال و خروج از چتر اقساط مربوط نيز براي اين عده از دانش

هاي راي صندوقتواند مشكالتي را بامداد و سازمان بهزيستي مقدور نيست و اين تأخير و يا عدم تحقق مي

گونه هاي ناشي از اينبيني رديفي براي جبران خسارتپيششود پيشنهاد مي ،رفاه دانشجويي ايجاد كند

موزش از راه ها با اولويت خريد وسايل آوامبهتر است اين همچنين، . در نظر گرفته شودها عدم پرداخت

 دور مانند تبلت باشد. 

 

 ـه» بند« 9» تبصره» 

 تقاضامحور، هايپژوهش از حمايت برمبني توسعه ششم برنامه قانون( 64) ماده «ج» بند اجراي راستاي در

 و قانون نآ( 117) ماده رعايت با كشوري، خدمات مديريت قانون( 5) ماده موضوع اجرايي هايدستگاه كليه

 كنند،يم استفاده« كاربردي هايپژوهش» برنامه اعتبارات از كه كشور عمومي محاسبات قانون( 5) ماده

 طريق از خود، يازن مورد موضوعات در فراخوان اعالم با را اعتبارات اين%(  10) درصد ده معادل حداقل مكلفند

 .نندك هزينه فناوري و علم هايپارک و پژوهشي مراكز و هادانشگاه تكميلي تحصيالت هاينامهپايان

 ارزیابی و پيشنهادـ 

 يهادر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه»عبارت 

این بند حذف شده است  «1» ءعنوان جزبه .«اجرایی ممنوع است يهاتوسط دستگاه یپژوهش

هشي در هاي گذشته اعتبارات پژوبا توجه به اينكه با وجود اين عبارت در سالکه محل تأمل است. 

ها را حلمكرد اعتبارات پژوهشي در ساير اند، نبود اين عبارت هزينهشدههاي ديگر نيز هزينه ميمحل

  موجه جلوه خواهد داد و به تضعيف پژوهش منجر خواهد شد.

ها با صنعت و بازار و تواند به ارتباط دانشگاههمين تبصره مي «ح»بند مانند  «9» تبصره «ـه» بند

سمت مسائل كشور، كمك نمايد.  به يها و مراكز پژوهشدانشگاههاي ها و رسالهنامهسوق دادن پايان

تواند یكی از بندهاي مهم و در صورت داشتن عملكرد می «9» تبصره« هـ» ، بندبنابراين
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نامه اجرایی آن، بينی آیيندليل عدم پيشحوزه تحقيقات و فناوري باشد که به تأثيرگذار در

 . تاکنون فاقد عملكرد بوده است

ر همچنين، با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي كشور د

درمان و  ري و بهداشت،ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فناودانشگاه

رات آموزش پزشكي حسب مورد به تحصيل، تدريس و تحقيق اشتغال دارند، ضروري است تخصيص اعتبا

ها انشگاهمنوط به عقد قرارداد پژوهشي با د« 9»تبصره « هـ»هاي اجرايي موضوع بند پژوهشي دستگاه

 هاي تقاضامحور شود.نامهو مؤسسات آموزشي و پژوهشي با هدف حمايت از پايان

 پيشنهادـ 

بودجه و  وسوي سازمان برنامه نامه اجرايي ازتدوين آيين 1400بودجه سال  قانونشود در پيشنهاد مي

يب هيئت تهيه و به تصودرمان و آموزش پزشكي  ، تحقيقات و فناوري و بهداشت،علوم رتوزاوزارتين 

 صورت اين بند مانند سنوات گذشته فاقد عملكرد خواهد بود.  در غير اين وزيران برسد

 

 و» بند« 9» تبصره» 

 امكانات از زنمتوا استفاده قانون اعتبارات مهارتي، و فناوري پژوهشي، علمي، هايشاخص ارتقاي منظوربه

 ابلق يبا اصالحات و الحاقات بعد ،30/7/1393مصوب  يافتهكمتر توسعه مناطق ارتقاي براي كشور

 ايوحرفهفني آموزش مراكز و فناوري و علم هايپارک عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه به اختصاص

 .هست نيز استان در مستقر دانشگاهي جهاد و

 ارزیابی و پيشنهادـ 

هاي علم و فناوري هاي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پارکوجود اين تبصره براي پيشبرد برنامه

وجه فناوري مستلزم در نظر گرفتن و ت پژوهشي و علمي، هايشاخص شود. ارتقايارزيابي ميمثبت 

شود در متن مراتب فوق پيشنهاد ميمؤسسات پژوهشي در كنار مؤسسات آموزش عالي است. با عنايت به

ان استفاده آورده شود. در غير اين صورت امك« مؤسسات آموزش عالي»بعد از « و پژوهشي»تبصره عبارت 

 مؤسسات پژوهشي از اعتبارات موضوع اين بند وجود ندارد. 

 

 ز» بند« 9» تبصره» 

( 1%) يك حداقل اختصاص برمبني توسعه ششم برنامه قانون( 64) ماده «ب» بند اجراي راستاي در

 امور به( 6 و 1 فصول استثنايبه) هاي اجراييبه دستگاه يافتهتخصيص ايهزينه اعتبارات ازدرصد 

 از را ماده اين موضوع اعتبارات است مجاز استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي فناوري، توسعه و پژوهشي

 هايدستگاه با هماهنگي و كند كسر( اين قانون 10) جدولمندرج در  استان ايهزينه اعتبارات سرجمع



 

 ___________________________________________________________  

 

11 

 چارچوب در و استان نيازهاي و مصوب پژوهشي هايسياست و هااولويت براساس و استاني اجرايي

 فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه هماهنگي با هك كشور بودجه و برنامه سازمان ابالغي دستورالعمل

 هايدستگاه فناوري توسعه و پژوهشي امور براي ،شودمي تدوين پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و

 .دهد اختصاص دانشگاهي جهاد ازجمله و شورا آن توسط شده تعيين استاني يياجرا

 تحقيقات علوم، عاليشوراي به باريك ماه 6 هر را بند اين كردهزينه نحوه مكلفند مذكور هايدستگاه

 گزارش است موظف فناوري و تحقيقات علوم، عاليشوراي و دهند گزارش ايران آمار مركز و فناوري و

 آمار مركز. ندك ارائه اسالمي شوراي مجلس به 1401 سال مردادماه پايان تا حداكثر را بند اين ساليانه

 .كند منتشر را توسعه و تحقيق كردهزينه به مربوط اطالعات ساليانه است مكلف ايران

 «9» تبصره «ز» بند تحقق مشكالتـ 

 يندافر با ناستا سطح در گرفته شكل قانوني ساختارهاي رعايت عدم دليلبه بند اين اجرايي دستورالعمل

 از يشبخ تنظيم به مواد برخي الحاق قانون (56) ماده اجرايي دستورالعمل قالب در هاطرح بررسي

هاي ارگروهك نمايندهمذكور  قانون اجراي راستاي در كهدرحالي. است تعارض در( 2) دولت مالي مقررات

 دبيرخانه به استان توسعه ريزيبرنامه شوراي رئيس ازسوي هااستان نوآوري و فناوري و پژوهش آموزش،

 دارد رهاشا «ز» بند گيرد، دستورالعملمي صورت نمايندگان اين توسط محوله وظايف و شوندمي معرفي

 دو تعريف منطقي طورهحال آنكه ب. شود انجام استان برنامه و مديريت سازمان توسط امر بايد اين كه

  .باشدنمي پذيرامكان سامانه در طرح يك ييدأت و بررسي براي نماينده

 ارزیابیـ 

تومان به  دميليار 107ها با اعتباري بالغ بر طرح در همه استان 1۲60درمجموع  1398تا  1394از سال 

لكرد اين ميليارد تومان بوده است. با اين حساب عم 16ثبت رسيده است كه عملكرد آن تاكنون تنها 

 تبصره بسيار ناچيز بوده است. 

ض دستورالعمل يش از اين عنوان شد، دليل عملكرد ضعيف اين بند از تبصره را بايد در تعارپچنانكه 

شوراي استان  صور كلي در نحوه عمل( قانون الحاق و يا به56)مربوط به آن و دستورالعمل اجرايي ماده 

واهند در هاي استاني بيش از آنچه بخنفع، دستگاههاي اجرايي ذيجستجو كرد كه بنابر اعالم دستگاه

ي داشته ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري استان هماهنگي و همكاردانشگاه ااين خصوص ب

 كنند. دستگاهي عمل مينصورت دروباشند، به

 پيشنهادـ 

اين جز از  ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در تحقق اهدافبا توجه به نقش مؤثر دانشگاه

پژوهشي  شود با بازنگري و اصالح دستورالعمل مربوط، از ظرفيت نهادهاي علمي وتبصره پيشنهاد مي

 استفاده شود. اي استاني هاي توسعهاستان در پيشبرد طرح
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 ح» بند« 9» تبصره» 

فند در ( اين قانون، مكل3ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست )ها، بانكشركت

ر آن ( از هزينه امور پژوهشي خود مندرج د40%اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد )

داري كل (، به حساب خاصي نزد خزانه25%درصد )وپنج ماهه به ميزان بيستپيوست را در مقاطع سه

ها و مؤسسات كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكالت خود از طريق توافقنامه با دانشگاه

(هاي كاربردي، و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح )پروژهاعم از دولتي و غيردولتي آموزش عالي و پژوهشي 

يقاتي )پروژه(هاي پسادكتري و طرح )پروژه(هاي تحق الت تكميلي، طرحهاي تحصينامهعناوين پايان

 . آموختگان تحصيالت تكميلي غيرشاغل به مصرف برساننددانش

ها و مؤسسات ها، بانكاز شركت كيوجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر نشدن زيدرصورت وار

آنها  حساب ا ازمبلغ مربوط ر رأساً شوديكل كشور اجازه داده م يداروابسته به دولت، به خزانه يانتفاع

 كند. زيبند وار نينزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع ا

 درآمد بر مازاد دانشگاهي جهاد و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه براي مبالغ اين

 سازمانا ب هاآن توسط توافقنامه تبادل از پس عيناً و محسوب قانون اين در آنها شده بينيپيش اختصاصي

 يا اليع آموزش مؤسسات به كشور كل داريخزانه توسط كشور، كل داريخزانه و كشور بودجه و برنامه

 كل ليما سال پايان تا كه طوريهب شود،مي داده برگشت قرارداد طرف دانشگاهي جهاد يا و پژوهشي

 .شود تسويه هاتوافقنامه مبلغ

و  يردولتيو غ ياعم از دولت يو پژوهش يها و مؤسسات آموزشبند در دانشگاه نياعتبارات موضوع ا

 .شوديم نهيمشخص هز يدر قالب قراردادها يو جهاد دانشگاه يفناور

 وآموختگان پژوهشگر شدان ،يپژوهشگران پسادكتر ان،يحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجو

 .است( 60%) درصد شصت( پروژه)كارورز از مبلغ هر طرح  يروهاين

 چهل مبلغ از( 10%) درصد ده تا حداكثر توانندمي بند اين موضوع مؤسسات و هابانك ها،شركت

لتي و اعم از دو پژوهشي مؤسسات و هاهدانشگا طريق از را مذكور پژوهشي امور هزينه( 40%) درصد

 .ايندنم هزينهاجرايي اين بند  نامهآيين چارچوب در دانشگاهي جهاد و خود به وابسته غيردولتي

 نهادپيش به موارد ساير و مصرف چگونگي مربوط، سازوكارهاي شامل بند اين اجرايي نامهآيين

 فناوري، و يقاتتحق علوم، دارايي، و اقتصادي امور هايوزارتخانه همكاري و كشور بودجه و برنامه سازمان

تهيه  نونقا اين ابالغ از پس كشاورزي جهاد و تجارت و معدن صنعت، پزشكي، آموزش و درمان بهداشت،

 .رسدمي وزيران تئهي تصويب به شود ومي
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 «9» تبصره «ح» ها و مشكالت تحقق بندچالشـ 

يحه بودجه الو  9139بودجه سال  قانوندر مهم هاي تبصرهيكي از تواند بالقوه مي «9» تبصره «ح»بند 

به ايجاد  بين دانشگاه و صنعت، كمكبه ارتباط  حكماين  اثربخشيداليل اين موضوع  .باشد 1400 سال

التحصيالن، آشنايي آوردن زمينه اشتغال هدفمند فارغ براي دانشجويان و پژوهشگران، فراهم درآمد

ات در پويايي تحقيقها با مسائل صنعت كشور، كمك به بومي شدن صنعت و فناوري و كمك به دانشگاه

 هایی به شرح زیر مواجه است:تحقق این بند از تبصره با چالشهاست. با اين وصف دانشگاه

مانبر زو  بعد يامكان انتقال مانده وجوه نزد خزانه به سال مال سكوت متن درخصوص ليدلهب .1

 .ماندياز اعتبار هرسال بالاستفاده م ي، عمالً بخشبودن تبادل توافقنامه

 هزينه دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانك ها،شركت يعني تبصره اين موضوع هايدستگاه .2

 هاستگاهد اين پژوهشي امور اعتبارات مجموع. اندداده كاهش شدتبه 1399 سال از را خود پژوهشي امور

 كاهشي با 1399 سال بودجه قانون در كه است بوده تومان ميليارد 1684 بر بالغ 1398 سال بودجه قانون

 اجراي عدم هدف با هادستگاه این رسدمی نظربه. است رسيده تومان ميليارد 354 به درصدي 79

 .اندنموده انتخاب قانونی، گریز راه عنوانبه را پژوهشی اعتبارات کاهش بند، این واقعی

مواد اوليه است،  وتجهيزات آزمايشگاهي  تأمينها براي اجرا نيازمند . با توجه به اينكه بسياري از پروژه3

 نيروهاي و پژوهشگر آموختگاندانش پسادكتري، پژوهشگران دانشجويان،»درصد هزينه هر پروژه به  60اختصاص 

 ي اجراي طرح است.در بسياري موارد هم غيرضروري و هم مانع دستيابي به تجهيزات و مواد مورد نياز برا« كارورز

 و عالي موزشآ مؤسسات و هادانشگاه با توافقنامه طريقاز ها بايد انجام اين پروژهاز آنجا كه  .4

عنوان مانعي براي درصد اعتبار طرح به دانشجويان را به 60ها اختصاص پژوهشي صورت گيرد، دانشگاه

 مشكل هستند. ها دچارها در انعقاد قرارداد با دانشگاهكنند و از اين جهت شركتاجراي طرح عنوان مي

انون بودجه، هاي پژوهشي اعالم شده در قهاي وابسته به وزارت دفاع اذعان دارند كه هزينهشركت. 5

اند دهشها دچار مشكل ها نيز هست. از اين جهت اين شركتزيرساخت تأمينهاي مربوط به شامل هزينه

 توانند قانون را اجرا كنند. و يا برخي از آنها نمي

 درخواست ارائه به را هادانشگاه به وجه پرداخت خزانه بودجه، و برنامه سازمان توسط وجه تأييد از پس. 6

  .است كرده طوالني بسيار را منابع تخصيص فرايند موضوع، اين كه كرده منوط آنها توسط وجه ارسال

 ارزیابی و پيشنهاد ـ

منعقد  الير ارديليم 2،205قرارداد به ارزش  763مجموع تعداد در 1399تا آذرماه سال  1397از سال 

برابر ي فوق در بازه زمان يها و مؤسسات آموزش عالمجموع اعتبارات پرداخت شده به دانشگاهشده است. 

ايد به رفع وجه قابل قبول نيست و بهيچميليارد تومان به 50ساله . عملكرد سهاست الير ارديليم 545

 روي تحقق اين بند اهتمام ورزيد.  هاي پيشتمام چالش
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 .باشديم يشها و مراكز پژوهقرارداد با دانشگاه و حجم تعداد نيشتريب يداراسازمان صنايع دفاع 

 بيشترين ميزان پرداخت نيز از طرف شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي بوده است. 

 ئتيهمصوب  يياجرا نامهنييموجب آبه« موارد ريو سا» نكهيبر ا حيبند، تصر نيا ليدر حكم ذ

 دارد. تريپنجم شائبه مغابا اصل هشتادو ،يفقدان ضابطه مشخص قانون ليدلبه شود،يم نييتع رانيوز

  هاپيشنهادـ 

علوم،  عاليشورايخاصي كه »گردد و جمله حذف مي« خاص موضوع اين بند واريز كند»عبارت  .1

 گردد.يمبه انتهاي پاراگراف دوم اين بند الحاق  «گرددكند واريز ميتحقيقات و فناوري اعالم مي

 گردد. محور نيز به اين حساب واريز ميهاي كاربردي و مسئلهساير اعتبارات پژوهش. ۲

هاي کپار» ، عبارت«ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيدانشگاه» در متن تبصره بعد از عبارت. 3

 اضافه شود.« علم و فناوري

اعتبارات »عبارت « مبلغ»عبارت بعد از « حداقل سهم پرداخت به دانشجويان...» در بخش مربوط به .4

اضافه شود.« نيروي انساني

 از ذيل اين حكم حذف شود.« ساير موارد»شود عبارت پيشنهاد مي .5

 

  ل»بند « 9»تبصره » 

 ها،دانشگاه اختصاصي درآمدهاي مهارتي، و فناوري پژوهشي، علمي، هايشاخص ارتقاي منظوربه

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم،هاي وزارتخانه به وابسته عالي آموزش مؤسسات

 رفاه و كار تعاون، وزارت به وابسته ايوحرفهفني آموزش مراكز و فناوري و علم هايپارک پزشكي،

 براي كشور تامكانا از متوازن استفاده قانون موضوع اعتبارات حكم شمول از دانشگاهي جهاد و اجتماعي

 .هستند امستثن يافتهتوسعه كمتر مناطق سطح ارتقاي

 ارزیابی و پيشنهادـ 

 شود.يشنهاد ميمهارتي تصويب اين بند پ و فناوري پژوهشي، علمي، هايشاخص با توجه به اهميت فراوان ارتقاي

 

 الف» بند «14» تبصره» 

و با هدف تحقق  ياصالحات و الحاقات بعد با 15/10/1388مصوب  هايارانهقانون هدفمند كردن  يدر اجرا

به  يارانهمعطوف نمودن پرداخت  ينعدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچن

)منابع( مندرج در  هاييافتيدر ي( قانون برنامه ششم توسعه، تمام39و در اجراي ماده ) يازمندن يخانوارها

داري نزد خزانه هايارانهبه حساب سازمان هدفمندسازي  هاياريها و دهاستثناي عوارض شهرداريبه يلجدول ذ

 شود:مي ينههز يلسازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذ يصشود و پس از تخصمي يزكل كشور وار
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 عالی آموزش حوزه به مربوط ردیفـ  هایارانه هدفمندي محل از اعتبارات ـ د جدول
 (ريال ميليارد) 4000 دانشجويان رفاهي امور 22 رديف هدفمندي مصارف

 

 ارزیابی و پيشنهاد ـ

 جمع و تومانميليارد  هزار 267 بر بالغدر جدول مربوط  «14»تبصره « الف»مصارف موضوع بند  كل

 بيني شده است كه سهم امور رفاهي دانشجويانهزار ميليارد تومان پيش 188مصارف هدفمندي 

رمان و د هداشت،ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بدانشگاه

بر  هرقم عالو است، كه اين (%2/0درصد  دهم)دو تومانميليارد  400آموزش پزشكي از اين مجموع 

 غول و كرونا گيريهمه شيوعها و مؤسسات آموزش عالي است. اعتبارات مربوط در بودجه دانشگاه

 ؛تاس شدهتغذيه دانشجويان  تأمينكاهش قراردادهاي مربوط به  سبب دانشجويان حضوري هايكالس

و وسايل  اين اعتبارات توسط صندوق رفاه دانشجويان براي تهيه اينترنت ارزان شودمی پيشنهاد لذا

 .گيرد قرار بضاعتبي دانشجويان اختيار در وام صورتآموزش از راه دور به

 

 د»بند« 18»تبصره » 

از  الري ارديلينفت تا مبلغ هشت هزار م ريوز دييبا تأ شوديتابعه وزارت نفت اجازه داده م يهابه شركت

 يهاحاز ساخت داخل و طر تيو حما ريخطرپذ يهايگذاريهسرما كمك به يخود برا يمحل منابع داخل

 انيبنشدان يهامختلف صنعت نفت توسط شركتهاي بار اول در حوزه ديو تول نيآفراشتغال ياهتوسع

 يحيجتر تيالتسه ايشده  ، وجوه ادارهالعوضصورت كمك ببه يو تعاون يخصوص يهاشبخ دري و فناور

 بيو به تصو هيكشور ته بودجه مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و شنهاديكه به پ يانامهنييبراساس آ

 .اختصاص دهند رسد،يم رانيوز تئيه

 پيشنهاد و ارزیابی ـ

 بنيان بسيار مفيد خواهد بود. براي توليد محصوالت ارزبر و يا استراتژيك دانش 1400بند از اليحه بودجه اين  ـ

 با غايرم بند اين در «تعاوني و خصوصي هايبخش» كنار در «غيردولتي عمومي مؤسسات» بر تصريح عدم ـ

 . رسدمي نظربه اساسي قانون چهارموچهل اصل كلي هايسياست و ششم برنامه كلي هايسياست« 3» بند

ه تصويب بحداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و اين بند نامه اجرايي شود آيينپيشنهاد مي

 يهاشبخ» بعد از عبارت «يردولتيغ يمؤسسات عمومو »شود عبارت همچنين پيشنهاد ميهيئت وزيران برسد. 

 اضافه شود. «يو تعاون يخصوص
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 3»جزء « 19» تبصره» 

 ،نگفره و تحقيقات و آموزش سالمت، هايحوزه از برداريبهره و توسعه احداث، در تواندمي دولت

 نقانو( 44) چهارموچهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون (3) ماده «ج» بند« 2» تبصره موضوع

 هايياستس اجراي قانون( 2) ماده سه گروه هايفعاليت و هابنگاه هايطرح اجراي در همچنين و اساسي

 ناي ظرفيت از خصوصي ـ عمومي مشاركت روش از استفاده باقانون اساسي ( 44) چهارموچهل اصل

 .كند استفاده( 44) چهارموچهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون رعايت با تبصره

 ارزیابی و پيشنهادـ 

ه تبصره به تحت تأثير ابهام در متن تبصره است. توضيح اينك« 19»از تبصره  ءفقدان عملكرد اين جز 

...« تبصره  با استفاده از روش مشاركت عمومي ـ خصوصي از ظرفيت اين».... دولت اجازه داده است كه 

 آنكه ظرفيت مشخصي براي تبصره عنوان شده باشد. استفاده كند، بي

 شود. يشنهاد ميرفع ابهام از متن موجود و يا حذف تبصره په مذكور با توجه به فقدان عملكرد براي تبصر

 

 «امور آموزش و پژوهش»اعتبارات . ۲

امور آموزش »ترين امور در حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در قوانين بودجه ساليانه يكي از مهم

اي و تحقيق و توسعه اي، توسعههاي پايهكه در برگيرنده فصل آموزش عالي و فصول پژوهش «و پژوهش

تواند شاخص است. نسبت اعتبارات اين امور و فصول ذيل آن نسبت به مصارف بودجه عمومي دولت مي

مناسبي براي سنجش ميزان توجه دولت به اين امور و فصول مرتبط باشد. بنابراين در بخش قبل از 

 پردازيم.مي ارف بودجه عمومي دولتمص مجموعپرداختن به اين امور و فصول ذيل آن اندكي به 

ميليارد  822هزار و  929 حدود 1400 مصارف بودجه عمومي دولت در اليحه بودجه سال مجموع 

( ميليار تومان 810هزار و  649)حدود  1399شده است كه نسبت به قانون بودجه سال  بينيتومان پيش

 درصدي برخوردار شده است.  43 از رشدي

 تومان ميليارد 864و  هزار 160بالغ بر  1400در اليحه بودجه سال  «امور آموزش و پژوهش» اعتبارات 

ميليارد  100هزار و  96)حدود  1399 كه نسبت به همين اعتبارات در قانون بودجه سالبرآورد شده است 

عمومي مصارف بودجه »از  (%3/17) درصد 3/17دهد. اين اعتبارات درصد رشد نشان مي 4/67تومان(، 

 دهد. را تشكيل مي 1400 اليحه بودجه سالگانه در اعتبارات امور دهاز مجموع  (%22) درصد 22و « دولت

)آموزش عالي، آموزش و پرورش عمومي، آموزش  سهم هركدام از فصول آموزش مربوط به جزئيات

امور آموزش »اي، تحقيق و توسعه در هاي توسعههاي پايه، پژوهشپژوهش آموزي(، فصولاي و مهارتوحرفهفني

 .است آمده، 1ول شرح جد گانه، بهتحقيق و توسعه در ساير امور ده فصولو  «و پژوهش
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 «امور آموزش و پژوهش»در  ل آموزشفصبررسی اعتبارات . 1-۲

 36در ذيل  تومان ميليارد 201هزار و  40بالغ بر  1399در اليحه بودجه « فصل آموزش عالي»اعتبارات 

ال درصد نسبت به همين اعتبارات در قانون بودجه س 58/62حدود بيني شده است كه پيشبرنامه 

امور » از كل اعتبارات (25%) درصد 25افزايش داشته است. اعتبارات فصل آموزش عالي حدود  1399

 ( 1)جدول  .خود اختصاص داده استرا به «آموزش و پژوهش

 90/14اي عمومي، هزينه« فصل آموزش عالي»اعتبارات از  درصد 65/78حدود اي ديگر از زاويه 

دهنده اي در نظر گرفته شده است كه نشانهاي سرمايهدرصد تملك دارايي 4/6 درصد اختصاصي و

در  اييهو كاهش نسبي اعتبارات اختصاصي و تملك دارايي سرما اينسبي سهم اعتبارات هزينه افزايش

 (1)جدول  .است 1399 نسبت به قانون بودجه سال 1400اليحه بودجه سال 

الغ بر درصد از اعتبارات اين فصل يعني ب 81دهد هاي فصل آموزش عالي نشان ميبررسي برنامه  

سبت به ندرصد رشد  63هاي آموزشي دارد كه حدود ميليارد تومان اختصاص به برنامه 595هزار و  32

هاي رفاهي، هاي آموزشي برنامهدهد. پس از برنامه، نشان مي1399همين اعتبارات در قانون بودجه سال 

صد )حدود در 7/16لحاظ اختصاص اعتبارات اين فصل با سهمي بالغ بر فرهنگي و ورزشي در رتبه بعد به

 ميليارد تومان( قرار دارند.  726هزار و  6

 آموزش برنامه ،(غيرپزشكي) متخصص انساني نيروي آموزش برنامه شامل آموزشي هايبرنامه ترينمهم

 فصل تاعتبارا از درصدي 4/34 و درصدي 6/37 هايسهم با( پيراپزشكي و پزشكي) متخصص انساني نيروي

 رفاهي، ماتخد برنامه و دانشجويي ورزشي و فرهنگي رفاهي، خدمات بهبود برنامه .دارند قرار عالي آموزش

 درصدي، 84/3 و درصدي 35/9 ترتيب به هايسهم با پيراپزشكي و پزشكيـ  دانشجويان به ورزشي و فرهنگي

  .هستند فصل اين تااعتبار از سهم باالترين داراي كه هستند غيرآموزشي هايبرنامه ترينعمده

 

امور »اي و فصل تحقيق و توسعه در اي، توسعههاي پایهفصول پژوهش. بررسی اعتبارات ۲-۲

 «آموزش و پژوهش

 است شده بينيپيش تومان ميليارد هزار 40 بر بالغ 1400فصل آموزش عالي در اليحه بودجه سال  اعتبارات

 بين در رشد دوم رتبه ميزان اين. دهدمي نشانرشد 1399 سال بودجه قانون به نسبت درصد 56/62 حدود كه

ست درصد(( بوده ا %5/50) ايوحرفهفني آموزش و پرورش و آموزش عالي، آموزش) آموزش گانهسه فصول

ش عالي درصد بوده است. همچنين، سهم فصل آموز 4/67« امور آموزش و پژوهش»اعتبارات  رشد(. 1)جدول 

ن نسبت به همي كه( است 25%) درصد 25حدود  1400در اليحه بودجه سال « امور آموزش و پژوهش»از 

 . است داشته كاهش اندكي (درصد 73/25) 1399 سالسهم در قانون بودجه 
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 65/78)حدود  آن تومان ارديليم 600 و هزار 31 بر بالغ يعال آموزشفصل  اعتبارات مجموع از

 اي يعنيهزينه اعتبارات درصد 90 شوديم وردآبر. است يانهيهز( يدرصد از اعتبارات فصل آموزش عال

  .شود دستمزد و حقوق صرفتومان  ارديليم 440 وهزار  28

آموزش و امور »اي و تحقيق و توسعه در اي، توسعه)پايه اعتبارات فصول پژوهشهمچنين، مجموع 

بيني شده است كه نسبت به همين اعتبارات در تومان پيشميليارد  953هزار و  7بالغ بر ( «پژوهش

دهد كه البته تنها نشان مي درصد رشد 35ميليارد تومان( حدود  891هزار  5) 1399قانون بودجه سال 

امور آموزش و »شود. كمترين توجه دولت در را شامل مي «امور آموزش و پژوهش»درصد از اعتبارات  5

 ( 1)جدول . معطوف به فصول پژوهشي بوده است «پژوهش
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 « امور آموزش و پژوهش»اي از هاي پایه و توسعهو پژوهش عالی ل آموزشفصو توزیع اعتبارات و سهم « امور آموزش و پژوهش. »1جدول 

 عنوان ردیف
قانون بودجه سال 

1399 
 درصد رشد  1400الیحه بودجه سال 

امور »سهم از 

 «آموزش و پژوهش

 )درصد(

سهم از مجموع 

فصول آموزش 

 )درصد(

سهم از مجموع امور 

 گانه )درصد(ده

 5/5 29/26 58/6297/24 402،018،854 247،267،991 فصل آموزش عالي 1

 92/20 100 05/95 53/69 1،529،114،140 901،990،297 اي(حرفهومجموع فصول آموزش )عمومي، عالي و فني 4

03/31 29،017،822 22،144،738 هاي پايهژوهشفصل پ 2  8/1  - 4/0 

 68/0 -  08/3 49،635،253 36،118،297 ايهاي توسعهفصل پژوهش 3

 0001/0  - 56/3505/0 878،917 648،348 1«امور آموزش و پژوهش»فصل تحقيق و توسعه در  4

5 
صول پژوهش )پايه  سعه مجموع ف تحقيق   اي واي، تو

 «(امور آموزش و پژوهش»و توسعه در 
58،911،383 79،531،992 35(94/4 )- 0 - 09/1 

6 
پژوهش و هاي مرتبط با فصول تحقيق و توسعه، برنامه

 گانهفناوري در امور ده
105،338،442 138،104،182 1/31- - 89/1 

 03/۲۲- 100 36/67 1،609،846،1۲9 96،1901،198 «امور آموزش و پژوهش» 7

 100  - - 44/40 7،307،907،506 52،03506،814 گانهجمع امور ده 8

 

  

                                                 
 آموزي توزيع شده است.اي و مهارتوحرفهدر ذيل فصول آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني 1399. بخش اعظم اعتبارات اين فصل در اليحه سال 1
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 )ميليون ريال(

 عنوان ردیف
قانون بودجه 

 1399سال 
 درصد رشد  1400الیحه بودجه سال 

امور »سهم از 

 «آموزش و پژوهش

 )درصد(

سهم از مجموع 

فصول آموزش 

 )درصد(

سهم از مجموع امور 

 گانه )درصد(ده

 536،369،18130/1795/58 75/62 50/11 457،247،969 فصل آموزش و پرورش عمومي 1

 82/1 94/9 36/2833/9 84،956،291 66،181،732 آموزياي و مهارتوحرفهفصل آموزش فني 2

 01/5 31/27 14/866/25 233،484،188 215،903،306 فصل آموزش عالي 3

 34/18 100 61/1594/93 854،809،660 739،333،007 اي(حرفهومجموع فصول آموزش )عمومي، عالي و فني 4

47/5 21،340،617 20،233،589 هاي پايهژوهشفصل پ 5  35/2  - 46/0 

 72/0 -  71/571/3 33،739،023 31،914،626 ايهاي توسعهفصل پژوهش 6

 0004/0  - 002/0-4/99 18،500 3،314،549 «امور آموزش و پژوهش»فصل تحقيق و توسعه در  7

8 
صول پژوهش )پايه  تحقيق و  اي واي، توسعه مجموع ف

 («امور آموزش و پژوهش»توسعه در 
55،462،764 55،098،140 65/0-  05/6 - 18/1 

9 
وري هاي مرتبط با پژوهش و فنافصول تحقيق و توسعه، برنامه

 گانهدر امور ده
121،609،314 131،226،795 90/7  - - 82/2 

 .. 48/14 100 -5۲/19 794،795،771 «امور آموزش و پژوهش» 11

 100  - - 5/12 4،661،357،079 4،141،865،101 گانهجمع امور ده 12
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 ، تحقيقات و فناوري عالی آموزش هاي حوزهدستگاهاعتبارات کل توزیع . 3

رديف  600 بر بالغحوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در  دستگاهي اعتبارات 1400 سال بودجهاليحه  در

 عمده و اصلي سياستگذار هايدستگاه جزء آنها از برخي. اندشده داده اختصاص مربوطه هايذيل دستگاه

 فناوري، و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه شامل هادستگاه اين. هستند فناوري و تحقيقات عالي، آموزش حوزه

 هاييدستگاه ديگر برخي. است جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 وابسته پژوهشي و آموزشي مؤسسات اينكه يا و دارند پژوهشي يا آموزشي هايبرنامه خود ذيل در كه هستند

 هايدستگاه ساير عنوانبه آنها از گزارش اين در كه نيستند كشور پژوهش و عاليآموزش متوليان از ولي دارند،

 تشخيص مجمع جمهوري،رياست نهاد دانشگاهي، جهاد توانمي هادستگاه اين ازجمله. شودمي ياد اجرايي

 . برد نام را غيره و هاوزارتخانه ساير و پرورش و آموزش وزارت نظام، مصلحت

برحسب  1400، تحقيقات و فناوري كشور در اليحه بودجه سال عالي توزيع اعتبارات بخش آموزش 

  آمده است. 2اي در جدول سرمايه ييو تملك دارا ، اختصاصيايبه تفكيك هزينه و هاي اجراييدستگاه

در اليحه بودجه  آموزش عالي، تحقيقات و فناوري دستگاهيمجموع كل اعتبارات جدول مذكور  مطابق 

تحقيقات  ،وزارت علومبرآورد شده است كه سهم  ميليارد ريال 643هزار و  587بالغ بر كل كشور  1400سال 

 هايمؤسسهها و دانشگاهبا لحاظ  (پژوهشيو  ي)آموزش درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت، و فناوري

 33/1و  35/34، 41/46ترتيب به جمهورمعاونت علمي و فناوري رئيسو  وابسته به آنها آموزشي و پژوهشي

هاي آموزش ها و مؤسسهمربوط به دانشگاهمانده درصد باقي 71/17درصد از كل اين اعتبارات بوده است. 

  هاي متفرقه است.و رديف هاي اجراييوابسته به ساير دستگاهعالي و پژوهشي 

كه در باال به آنها اشاره شد سهم  آموزش عالي، تحقيقات و فناوريدستگاهي از مجموع كل اعتبارات  

 11/7و  98/18، 41/74ترتيب به« ايهاي سرمايهتملك دارايي»و « اختصاصي»، «اي عموميهزينه»اعتبارات 

 درصد بوده است.

از مجموع « ايهاي سرمايهتملك دارايي»و  «اختصاصي»، «اي عموميهزينه»سهم اعتبارات  

هاي آموزش عالي و ها و مؤسسهدانشگاه و وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري اعتبارات حوزه ستادي

 درصد بوده است. 36/10و  05/18، 61/71ترتيب بهآن به  پژوهشي وابسته

از « ايهاي سرمايهتملك دارايي»و  «اختصاصي»، «اي عموميهزينه»ترتيب فوق، سهم اعتبارات به 

هاي ها و مؤسسهدانشگاه ووزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مجموع اعتبارات حوزه ستادي

درصد بوده است. سهم همين  77/2 و 42/17، 85/79ترتيب به آن آموزش عالي و پژوهشي وابسته

 69/96ترتيب ستادهاي وابسته نيز به ومؤسسات  جمهور واعتبارات براي معاونت علمي و فناوري رئيس

 درصد بوده است. 06/1درصد و  23/2درصد، 
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ي و هاي آموزش عالمؤسسهها و حوزه ستادي، دانشگاه« اي عموميهزينه»سهم مجموع اعتبارات  

از كل  «درمان و آموزش پزشكي ،بهداشت»و « وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري»به  پژوهشي وابسته

ه بودجه در اليح« آموزش عالي، تحقيقات و فناوري» حوزهبيني شده پيش« اي عموميهزينه»اعتبارات 

ت براي است. همچنين، سهم اين اعتبارا درصد برآورد شده 05/37و  67/44ترتيب كشور به 1400سال 

هشي هاي آموزشي و پژوها و مؤسسهدرصد و براي دانشگاه 74/1جمهور معاونت علم و فناوري رئيس

 شده است. درصد  37/16ها هاي اجرايي و فرهنگستانوابسته به ساير دستگاه

هاي اجرايي نزديك به دستگاه هاي آموزشي و پژوهشي وابستهها و مؤسسهمجموع اعتبارات دانشگاه

دهد. بالغ درصد رشد نشان مي 54/33 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته 389هزار و  103به 

 30غ بر كه بال سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي استمربوط به  درصد اين اعتبارات 30بر 

اعتبارات  است. درصد رشد داشته 56بيش از بيني شده است و مجموعاً ميليارد ريال پيش 270 هزار

ژوهشي درصد از مجموع اعتبارات مؤسسات پ 52بالغ بر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 

مجموع  شود. همچنين،بهداشت( را شامل مي )بجز وزارت علوم و يهاي اجرايوابسته به ساير دستگاه

موع حدود بيني شده است كه درمجميليارد ريال پيش 720 و هزار 6 بر اعتبارات جهاد دانشگاهي بالغ

 درصد رشد داشته است.  78/36

ساير  عالي و پژوهشيهاي آموزش ها و مؤسسهدر همين ارتباط اين ميزان كل اعتبارات دانشگاه

ميليارد  175هزار و  8نزديك به  1400هاي اجرايي در حوزه علوم پزشكي در اليحه بودجه سال دستگاه

يال( حدود رميليارد  842هزار و  5) 1399ريال است كه نسبت به همين اعتبارات در قانون بودجه سال 

 دهد. درصد رشد نشان مي 94/39

، فناوري تحقيقات و ،وزارت علوم هاي آموزش عالي وابسته بهو مؤسسهها اعتبارات دانشگاهمجموع 

هاي اهساير دستگهاي آموزش عالي وابسته به با لحاظ مؤسسه درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

ده است كه ميليارد ريال بو 658هزار و  433 ،1400در اليحه بودجه سال اجرايي )اعتبارات آموزشي( 

 96/60شد رميليارد ريال(، از  406هزار و  269) 1399قانون بودجه سال  نسبت به همين اعتبارات در

 رصدد 79/73اين اعتبارات معادل  .(2جدول  12و  6، 2هاي درصدي برخوردار بوده است )جمع رديف

  از كل اعتبارات آموزش عالي، تحقيقات و فناوري است.
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  متفرقه هايردیف و هاتبصره در شده بينیپيش ارقام و اجرایی هايدستگاه برحسب فناوري و تحقيقات عالی، آموزش بخش اعتبارات. ۲ جدول

 )ميليون ريال(        1400 بودجه الیحه و 1399 بودجه قانون اساسبر          

 دستگاه

فاجرایی
دی

ر

گروه /بخش

(درصد) رشد نرخ1400 سال بودجه الیحه1399 سال بودجه قانون

اختصاصیعمومیجمعدارایی  تملكیاختصاصعمومی هزینهجمعتملك دارایی اختصاصیعمومی هزینه
 تملك

 دارایی 
جمع

 و تحقيقات علوم، وزارت

فناوري

42.5513.62-18.370.10 27،471،583 4،047،215 9،927،000 13،497،368 24،179،191 2،839،083 9،937،000 11,403,108 ستادي حوزه

 و هانشگاهدا

 آموزش هايمؤسسه

عالي

115،278،502 30،424،808 16،649،623 162،352،933 167،612،677 35،051،751 21،567،474 224،231،902 45.4015.2129.5438.11

 و پژوهشي هايمؤسسه

فناوري
10،798،188 2،755،874 1،845،185 15،399،247 14،246،760 4،262،618 2،651،540 21،078،818 31.9454.6743.7036.88

 35.09 32.49 14.20 42.10 272،782،303 28،266،229 49،241،369 195،356،805 201،931،371 21،333،891 43،117،682 137,479,798 جمع

 و درمان بهداشت، وزارت

پزشكي آموزش

 ستادي هايحوزه

 درمان بهداشت، وزارت

پزشكي آموزش و

6،992،083 23،510،000 112،550 30،614،633 9،708،004 19،130،000 167220 29،005،224 38.8418.63-57/485.26-

 هايمؤسسه و هانشگاهدا

عالي آموزش
59،308،633 9،225،271 3،837،312 72،371،216 147،632،540 11،442،640 5،037،220 164،112،400 148.9۲24.0431.27126.76

 پژوهشي هايسسهمؤ

فناوري و
3،134،728 3،994،580 293،226 7،422،534 4،703،147 4،787،592 419،500 9،800،239 50.0319.8543.0632.03

 84 33 -4 133 202،917،863 5،623،940 35،360،232 162,043,691 110،408،383 4،243،088 36،729،851 69،435،444عجم

 فناوري و علمي اونتمع

جمهوررئيس

 26.38 30.00 26.510 4،619،841 15،600 20،000 4،584،241 3،655،618 12،000 20،000 3،623،618يستادحوزه 

سسات و ؤم

ستادهاي فناوري 

وابسته

2،545،384 131،000 53،500 2،729،884 3،024،717 156،000 68،450 3،249،167 18.8319.08 27.94 19.02 

 23.23 28.32 16.56 23.34 7،869،008 84،050 176000 7،608،958 6،385،502 65،500 151000 6،169،002جمع

 هايمؤسسه و هانشگاهدا

 پژوهشي و عالي آموزش

 هايدستگاه به وابسته

هاو فرهنگستان اجرايي

15.8765.0260.5730.65 45،313،815 2،332،953 15،037،600 27،943،262 34،682،122 1،452،921 9،112،500 24،116،701آموزشي

 49,900,120* 5,378,188 9,083,571 38,234,787 36,894,667 4,386,172 6,603,580 25,904,915  پژوهشي

 95,213,935 7,711,141 24,121,171 66,178,049 71,576,789 5,839,093 15,716,080 50,021,616 معج
 آموزشي و پژوهشي

علوم پزشكي
4,507,463 1,226,215 108,500 5,842,178 5,422,998 2,643,205 139,580 8,175,783 

 8,175,783 139,580 2,643,205 5,422,998 5,842,178 108,500 1,226,215 4,507,463 جمع
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 دستگاه

فاجرایی
دی

ر

گروه /بخش

(درصد) رشد نرخ1400 سال بودجه الیحه1399 سال بودجه قانون

اختصاصیعمومیجمعدارایی  تملكیاختصاصعمومی هزینهجمعتملك دارایی اختصاصیعمومی هزینه
 تملك

 دارایی 
جمع

 متفرقه هاييفرد

 آموزشي و پژوهشي

 684,800 0 0 684,800 199,450 100,000 0 99,450 متفرقه
 ,,,,, جمع

 

مجموع اعتبارات 

بخش آموزش 

عالی، تحقيقات و 

فناوري



ات پژوهشی و اعتبار

فناوري و رفاهی 

هاي مندرج در تبصره

«14 و 13 ،4»  

بند  موضوع یارانه

تبصره  «الف»

«14» 

4.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 

تبصره « هـ»ند ب

«4» 
27,970,000 - - 27,970,000 0 0 0 0 

اعتبارات بخش آموزش عالی، تحقيقات  مجموع

و فناوري + اعتبارات پژوهشی و فناوري در 

 هاي متفرقهها و ردیفتبصره

۲95،68۲،773       ۲4/49 06/15 98/31 13/38 

 . اندداشته رشد درصد 56 بالغ مجموعاً كه است شده بينيميليارد تومان از اين اعتبارات براي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي پيش 27 وهزار  3بر  بالغ *
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 فناوري. اعتبارات پژوهشی و 4

 هاي پژوهشی و فناوري. اعتبارات مؤسسه1-4

وزارت بهداشت، درمان  ،يو فناور قاتيمجموع اعتبارات پژوهشي و فناوري برآورد شده وزارت علوم، تحق

هاي اجرايي و معاونت هاي پژوهشي وابسته به آنها و ساير دستگاهبا لحاظ مؤسسه يو آموزش پزشك

بوده  الير ارديليم 204هزار و  92بالغ بر ، 1400بودجه سال  حهيالجمهور در علمي و فناوري رئيس

ميليارد ريال(، از رشد  288هزار و  68) 1399است كه نسبت به همين اعتبارات در قانون بودجه سال 

 (. اين اعتبارات معادل2جدول  15و  13، 10، 7، 3 يهافيدرصدي برخوردار بوده است )جمع رد 02/35

 كل اعتبارات آموزش عالي، تحقيقات و فناوري است. درصد از  58/15

 21اعتبارات پژوهشي كه در فوق توضيح داده شد، بالغ بر  الير ارديليم 204هزار و  92از مبلغ 

ترتيب به (2جدول  7 في)ردميليارد ريال  800هزار و  9و  (2جدول  3 في)رد اليميليارد ر 78هزار و 

و بهداشت،  يو فناور قاتيعلوم، تحق به وزارتين وابستهو فناوري  يپژوهش يهااعتبارات مؤسسه مربوط به

 48/33ميليارد ريال( حدود  879هزار و  30ي است كه مجموع اين اعتبارات )درمان و آموزش پزشك

 دهد.هاي پژوهشي و فناوري را تشكيل ميدرصد از كل اعتبارات مؤسسه

هاي هاي پژوهشي و فناوري وابسته به ساير دستگاههمچنين، مجموع اعتبارات مربوط به مؤسسه

( و مجموع اعتبارات 2 جدول 16و  13هاي ميليارد ريال )مجموع رديف 75هزار و  58اجرايي 

هاي پژوهشي و ستادهاي فناوري وابسته به معاونت علمي و فناوري يافته به مؤسسهاختصاص

 ( است. 2جدول  10ريال )رديف ميليارد  249 هزار و 3جمهوري بالغ بر رياست

هاي پژوهشي و فناوري وابسته به ساير شايان ذكر است كه سهم مجموع اعتبارات مؤسسه

 يهااعتبارات مؤسسهدرصد از مجموع  63( حدود ميليارد ريال 75هزار و  58هاي اجرايي )دستگاه

هاي اجرايي كشور براي شي دستگاهژوهدرصد از اعتبارات پ 37عبارتي تنها بهاست. و فناوري  يپژوهش

 بيني شده است.موزش عالي و پژوهشي ذيل وزارتين بهداشت و علوم پيشآها و مؤسسات دانشگاه

 

 (GDP)محاسبه سهم اعتبارات پژوهشی و فناوري از توليد ناخالص داخلی .4-۲

 1400دولتي كشور كه در اليحه بودجه سال  اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوريبراي محاسبه كل 

اي و توسعه ايهپ هايوهشپژفصل گانه، بيني شده است؛ اعتبارات فصول تحقيق و توسعه در امور دهپيش

هزينه امور پژوهشي هاي مرتبط با پژوهش و فناوري در ساير فصول گردآوري شده است، و برنامه

هاي دستگاهاي اعتبارات هزينهدرصد  1انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات  وها ، بانكهاي دولتيشركت

قانون برنامه  (64)ماده  «ب»)موضوع بند  اليحه بودجه 6و  1ل وفص ياستثنابه ،يافته تخصيصاجرايي 

هاي بيني شده در تبصرهاين، اعتبارات پژوهشي و فناوري پيش بر اند. عالوهششم توسعه( منظور شده
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هاي مرتبط با پژوهش و فناوري ها و ساير رديفهاي متفرقه دستگاه، رديف1400بودجه سال اليحه 

 اند. مورد محاسبه قرار گرفته

يد ناخالص سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از تولكه دهند نشان مي 3 جدول ازدست آمده هاي بهداده

 ژوهشپ سهم از ميزان بايد توجه داشت اين .درصد است ۲3/0 حدود 4001داخلي در اليحه بودجه سال 

 ي كشورو نقشه جامع علمهاي كلي علم و فناوري توليد ناخالص داخلي با اهداف سياست از فناوري و

 مندرج فاهدا و 1404درصد تا سال  4 از توليد ناخالص داخلي بهو توسعه درخصوص افزايش سهم تحقيق 

 وليدت از پژوهش و فناوري سهم رسيدن برمبني توسعه ششم برنامه قانون( 13جدول ـ ـ 66ماده ) در

 دارد.  زيادي فاصله 1400 سال درصد تا 5/1 به داخلي ناخالص

 

 )ميليون ريال(   1400 سال . اعتبارات پژوهش و فناوري در الیحه بودجه3جدول 

 اعتبارات عنوان ردیف

1 
 تدول به وابسته انتفاعيمؤسسات  و هابانك ،هاي دولتيهزينه امور پژوهشي شركت

 (3)پيوست 
195،540،3  

800،164 11111 (9جدول  ـ واحده)ماده هاج در جداول متفرقهرهاي مندرديف 2  

182،104،138  (6 جدولـ  واحده)ماده اجرايي هاياعتبارات پژوهش و فناوري دستگاه ـ امور و فصول 3  

4 
رايي اج هايدستگاه 6و  1ل وفص ياستثنابه يانهيهز افتهيصياعتبارات تخصدرصد  1 

  (7-2جدول  ـ واحده)ماده قانون برنامه ششم توسعه (64)ماده  «ب»موضوع بند 
868،248،16  

045،058،158 کل جمع 5  

 49،۲53،737،741 (GDP) داخلی ناخالص توليد 6

7 
 ریالی معادل احتساب با)درصد(  GDPاعتبارات پژوهش و فناوري از  سهم

  «هـ» بند «4» تبصره در شده بينیپيش ارزي تسهيالت
3۲/0 

 .ريال در نظر گرفته شد 300.000معادل ريالي يورو *
 و رشد صفر محاسبه شده است. درصد  30رخ تورم نبا احتساب  1400** توليد ناخالص داخلي در سال 

 

ي هاي غيرعملياتمحاسبه يك درصد هزينههمچنين، بايد توجه داشت كه در اين گزارش امكان  

ي از قانون برنامه ششم و همچنين سهم بخش غيردولت (64)ماده  «ب»موضوع بند  ـ هاي دولتيشركت

 گسترش تحقيق و توسعه در بخش خصوصي از اهميتتحقيق و توسعه فراهم نبوده است، هرچند كه 

  دار است.تبارات دولتي در اين حوزه، برخورزيادي در رسيدن به اهداف كالن ملي و جبران كمبود اع

دجه توان دريافت كه مجموع اعتبارات پژوهشي و فناوري اليحه بوهمچنين مي 3 براساس جدول  

مومي دهد. )مصارف بودجه ععمومي دولت را تشكيل ميدرصد از مصارف بودجه  7/1معادل  1400سال 

 . ميليون ريال برآورد شده است( 9.298.217.177 به ميزان ،1400دولت در اليحه بودجه سال 
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 بندي جمع

دهد نشان مي 1400هاي اجرايي در اليحه بودجه سال مرور اجمالي وضعيت اعتبارات برآورد شده دستگاه

هاي اجرايي درصد(، رشد مجموع كل اعتبارات دستگاه 43كه متناسب با افزايش منابع بودجه عمومي دولت )

هاي علمي و تحقيقاتي حدود ها و ديگر مؤسسهعالي، تحقيقات و فناوري و ازجمله آنها دانشگاهحوزه آموزش 

 درصد است. 63اي اين حوزه درصد است. همچنين متوسط افزايش اعتبارات هزينه 48

ميليارد  764هزار و  58 كل اعتبارات دستگاهي حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري بالغ بر

اي عمومي، اختصاصي و تملك دارايي هزينه اعتباراتد شده است. همچنين، مجموع تومان برآور

هزار و  4ميليارد تومان و  154هزار و  11ميليارد تومان،  729هزار و  43ترتيب اي اين حوزه بهسرمايه

 ن برآورد شده است.اميليارد توم 182

 1399 بودجه قانون به نسبت 1400اليحه بودجه سال حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در 

 :است توجه قابل جهت چند طور كلي ازو به

 «امور آموزش و پژوهش»و عالي  آموزش فصل رشد اعتبارات 1400اليحه بودجه سال  در ـ اول

 است. بوده  درصد 36/67درصد و  58/62ترتيب به 1399قانون بودجه سال  به نسبت

امور آموزش و »اي و تحقيق و توسعه در هاي پايه، توسعهرشد مجموع فصول پژوهش ـ دوم

 درصد بوده است.  35به ميزان  «پژوهش

گانه )شامل همه فصول تحقيق و توسعه، مجموع اعتبارات تحقيق، توسعه و فناوري در امور ده سوم ـ

 درصد رشد داشته است.  31 ذيل ساير فصول( حدود هاي مرتبطاي و ساير برنامهاي، توسعههاي پايهپژوهش

فناوري در اليحه بودجه  و تحقيقات عالي، آموزش بخشدستگاهي  اعتبارات رشد مجموع ـچهارم 

بوده درصد  48هاي اين اليحه، بيني شده در تبصرهبدون در نظر گرفتن اعتبارات پيش ،1399سال 

وابسته  «هاي آموزش عاليها و مؤسسهدانشگاه»اي عمومي هزينهاعتبارات  مربوط به باالترين رشداست. 

 درصد( بوده است. 150حدود ) درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت،

هاي حوزه آموزش عالي، تحقيقات و دستگاه مجموع اعتبارات هاي عمومي ازسهم هزينه ـ پنجم

 درصد برآورد شده است. 4/74 فناوري

 75/6 «منابع بودجه عمومي دولت»ها و مراكز پژوهشي و فناوري از دانشگاه سهم كليه ـششم 

 درصد برآورد شده است.

سهم مجموع كل اعتبارات دستگاهي حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري از منابع  ـ هفتم

 درصد برآورد شده است. 32/6بودجه عمومي دولت 
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 مجموع از درصد 52 بيش ازسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي اعتبارات  ـ هشتم

ا شامل ربهداشت(  )بجز وزارت علوم و يي اجرايهادستگاه ساير به وابسته پژوهشي مؤسسات اعتبارات

 اند. داشته رشد درصد 56 از شود كه بيشمي

ز اعالي، تحقيقات و فناوري هاي حوزه آموزش دستگاهاي عمومي سهم اعتبارات هزينه ـ نهم

 درصد محاسبه شده است. 86/6 «مصارف هزينه عمومي دولت»

« ب»بند  با رعايت 1400 اليحه بودجه سالدر ارتباط با رعايت احكام قانون برنامه ششم،  ـ دهم

 6و  1استثناي فصول اي بهيافته هزينهكرد يك درصد از اعتبارات تخصيص( در موضوع هزينه64ماده )

( 64اده )م« پ»اليحه(، بند « 9»تبصره « ز»هاي دولتي براي امور پژوهش )موضوع بند در مورد شركت

 تبصره« هـ» )بند« نوآوري و پژوهش سازيتجاري و محورمسئله هايپژوهش از حمايت»موضوع در 

 يهااهاحداث خوابگ تيموضوع اولودر ( قانون برنامه ششم توسعه 103) ماده« پ»بند اليحه(، « 4»

 با« چ»هايي صورت گرفته است، اما در مورد بند بينيپيش (اليحه« 9»تبصره « الف»بند ) نيمتأهل

 دتولي زنجيره در كشور اقتصادي فعاالن و فناور و بنياندانش هايشركت مشاركت موضوع تسهيل

هاي تاز تأسيس شركحمايت »موضوع  با( 65ماده )« الف»هاي اجرايي، بند المللي توسط دستگاهبين

حي، هاي خارجي صاحب صالحيت و داراي دانش براي طرابنيان در داخل كشور با مشاركت شركتدانش

 13 و رديف مندرج در جدول« هاي انرژيمهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه

خش درصدي سهم پژوهش و فناوري ب 35/1در موضوع افزايش ( قانون برنامه ششم توسعه 66ماده )

آوري و تقويت دولتي از توليد ناخالص داخلي براي حمايت و تقويت پژوهش و فناوري، ايجاد نظام ملي نو

  تدابيري اتخاذ نشده است.ها و نظامات پشتيباني پژوهش و فناوري زيرساخت

 

 پيشنهادها 

موارد مربوط به آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در  1400هاي اليحه بودجه سال برخي از اجزاي تبصره

هاي ا در بخش بررسي تبصرههاست. شرح اين موارد و كليه پيشنهاد بعضاً داراي نقص يا ابهام در متن

ا و اصالحات به شرح زير هاين گزارش، آمده است. در اين بخش اهم پيشنهاد 1400اليحه بودجه سال 

 شود:ارائه مي
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 پيشنهادهاي اصالحی و الحاقی (الف

 :پاراگراف سوم، سطر دوم ـ «3»تبصره  «الف»اصالح بند . 1

 رشد مراكز و هاو واحدهاي فناور مستقر در پارک»عبارت:  «ان،يبندانش هايو شركت» ...  بعد از عبارت

 اضافه شود. «فناوري و علم

 دليل توجيهی

ميت آنها در شرايط دليل نوپا بودن و اهمراكز رشد علم و فناوري بهها و تقويت واحدهاي فناور مستقر در پارک

 :شودد میپيشنهاپاراگراف سوم، سطر دوم  «3»تبصره  «الف»بند هاي اقتصادي در بيماري كرونا و تحريم

  :«4»افزودن جزء  ـ« 4»تبصره  «الف»اصالح بند . ۲

 دليل توجيهی

زیر  شرحبه  «4»ي افزودن جزء ا و مراكز پژوهشهدانشگاهبا هدف توسعه مشاركت خيرين در تجهيز 

 شود:پيشنهاد می

وابسته به  ها و مراكز پژوهشيهاي پژوهشي و فناوري دانشگاهها و كارگاههاي تجهيز آزمايشگاه. طرح4

آن تبارات درصد اع 20وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه حداقل 

 مين شده باشد. أتوسط خيرين اين بخش ت

 «:ب»بند « 9»اصالح تبصره  .3

تا »به  («000،000،000،1500) تا سقف هزار و پانصد ميليارد ريال»عبارت « ب»بند « 9»تبصره در . 1

 .( تبديل شود2.000.000.000.000سقف دو هزار ميليارد ريال )

 اضافه شود: «ب»بند « 9»تبصره متن زير به ادامه  .2

فناوري و  وعلوم تحقيقات هاي رفاه دانشجويان وزارتخانههاي ( قانون ايجاد صندوق3در اجراي ماده )

 مجلس شوراي اسالمي و در راستاي ايجاد 04/12/1371بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مصوب 

ه مجاز بفقط ر مزبوهاي تحول در نظام اقتصادي آموزش عالي كشور و نيل به خودكفايي، صندوق

 آموزش عالي كشور هستند.هاي مرتبط با فعاليتهاي گذاري در زمينهسرمايه

 دليل توجيهی

گيري يط همهپرداز هستند و شرا)حدود دو ميليون نفر( شهريه با توجه به اينكه اكثر دانشجويان كشور

بيني يشپازسويي اعتبارات بيماري كرونا وضعيت معيشتي مردم و دانشجويان را تضعيف نموده است و 

 پرداز را ندارد. تقاضاي دانشجويان شهريه تأمينوجه براي هيچشده در اليحه بودجه به
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 :«ج»بند « 9»اصالح تبصره  .4

 شود:پيشنهاد می

 اضافه شود.« هاه قوانين و مقررات حاكم بر صندوقبا توجه ب»عبارت « كار افراد،اشتغال به»پس از عبارت 

 دليل توجيهی

سازمان  و)ره(  با موضوع وام دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني« ج»بند « 9»در تبصره 

 شود.ها اصالح فوق پيشنهاد ميبراي تسهيل و تعيين تكليف شرايط بازپرداخت اين وامبهزيستي، 

  :«هـ»بند « 9». اصالح تبصره 5

 :شودپيشنهاد می

ين بند با نامه اجرايي اتدوين آيين»اضافه شود:  «هـ»بند « 9»تبصره  اين عبارت به ادامه متن .1

موزش پزشكي همكاري سازمان برنامه و بودجه، وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آ

 .«تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

 ند.%( تغيير پيدا ك 50حداقل معادل پنجاه درصد )به  (10%حداقل معادل ده درصد ) عبارت. 2

 دليل توجيهی

شوري به ك( قانون مديريت خدمات 5هاي اجرايي موضوع ماده )موضوع اين بند از تبصره تكليف دستگاه

هاي تقاضامحور در قالب درصد از اعتبارات پژوهشي در راستاي حمايت از پژوهش 10مصرف 

هاي دانشجويي ها و رسالهنامهدانشجويي است كه با توجه به غيركاربردي بودن اكثر پايان هاينامهپايان

نامه اجرايي عامل بر اين، فقدان آيين تواند باشد. عالوهي نمييهاي اجرادر حال حاضر، كفاف نياز دستگاه

صنعت  همچنين، اين گزارش موجب كمك به ارتباط دانشگاه واصلي عدم وجود عملكرد اين بند است. 

 شود.به اين لحاظ اصالحات فوق پيشنهاد ميشود. و پويايي علمي كشور مي

  :«9»تبصره  «1»جزء  «هـ»بند  ياحيا .6

 پيشنهاد

توسط  يپژوهش يهادر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه»عبارت 

 شود.اضافه مي اين بند «1» ءعنوان جزبه .«اجرايي ممنوع است يهادستگاه

 دالیل توجيهی

توسط  يپژوهش يهادر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه»عبارت 

 «1» ءعنوان جزبههاي گذشته و سال 1399در قانون بودجه سال  .«اجرايي ممنوع است يهادستگاه

رت در حذف شده است كه محل تأمل است. با توجه به اينكه با وجود اين عبا ،وجود داشتاين بند 

 كردينههز عبارت اين نبود اند،شدههزينه مي يزهاي ديگر نگذشته اعتبارات پژوهشي در محل هايسال

  .دش خواهد منجر پژوهش تضعيف به و داد خواهد جلوه موجه را هاات پژوهشي در ساير محلاعتبار
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 «:ح»بند « 9»اصالح تبصره . 7

 صورت ذیل اصالح شود:شود این بند بهپيشنهاد می

علوم،  عاليشورايخاصي كه »گردد و جمله حذف مي« خاص موضوع اين بند واريز كند». عبارت 1

 گردد.يگردد به انتهاي پاراگراف دوم اين بند الحاق مكند واريز ميتحقيقات و فناوري اعالم مي

 گردد. محور نيز به اين حساب واريز ميهاي كاربردي و مسئله. ساير اعتبارات پژوهش2

هاي کپار»، عبارت «ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيدانشگاه» در متن تبصره بعد از عبارت. 3

 اضافه شود.« علم و فناوري

اعتبارات »عبارت « مبلغ»عبارت بعد از « حداقل سهم پرداخت به دانشجويان...» در بخش مربوط به. 4

اضافه شود.« نيروي انساني

 از ذيل اين حكم حذف شود.« ساير موارد»شود عبارت . پيشنهاد مي5

 دالیل توجيهی

 چهل حداقل واريز به دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانك ها،شركت تكليف« 9» تبصره «ح» بند موضوع

 استاير در مصرف براي كشور كل داريخزانه نزد خاصي حساب به خود پژوهشي امور هزينه از( 40%) درصد

 . ستا... پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه با توافقنامه طريق از خود مشكالت و مسائل حل

حه بودجه و الي 1399هاي موجود در قانون بودجه سال ترين تبصرهاين بند بالقوه يكي از اثربخش

ها براي استفاده هاي فرصت كم دانشگاهبا اين وصف تحقق اين بند از تبصره با چالش است. 1400سال 

جه بوده است كه مواه غيرمورد نياز از اين اعتبارات و  تجهيزاتاز آن، ناديده گرفته شدن سهم اساتيد و 

 زد.را براي سال آينده فراهم سا تواند زمينه عملكرد بهينه آنها ميتدبير براي حل آن چالش

 :«ل» بند« 9» اصالح تبصره. 8

 :شودپيشنهاد می

 اضافه شود.« صندوق رفاه دانشجويان»عبارت و « جهاد دانشگاهي»پس از عبارت 

 دليل توجيهی

بضاعت از مك انيدانشجو تيو لزوم توجه به تقو« صندوق رفاه دانشجويان»اعتبارات  با توجه به كمبود

 شود.يم شنهاديصندوق پ نياعتبارات ا قيطر

 «:م»عنوان بند به« 9» پيشنهاد بند الحاقی به تبصره. 9

حل مسائل هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي در جهت ها و رسالهنامهمنظور هدايت پايانبه ـ «م»بند 

گرا به هاي كاربردي و مأموريتو معضالت كشور از طريق تخصيص پژوهانه و حمايت مالي از پژوهش

ها و مراكز پژوهشي و فناوري، سازمان برنامه و بودجه موظف است كل مانده اعتبار حساب دانشگاه

عنوان سرمايه اوليه به به 1400را تا پايان تيرماه سال  1399، در سال «9» تبصره «ح» موضوع بند

تمامي اعتبارات  1400و از سال نمايد واريز كند اعالم ميعلوم، تحقيقات و فناوري  عاليشورايكه حساب 
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هاي پژوهش ها وها، رسالهنامهپژوهشي موضوع بند فوق و يا ساير بندهايي كه به حمايت از پايان

 . واريز نمايدحساب اين به  يابد را مستقيماًدانشگاهي اختصاص مي

 دليل توجيهی 

خيره اعتبارات هاي تقاضامحور و ذنامهها و پايانبراي حمايت از رسالهبا توجه به عدم وجود حساب خاصي 

 «9» رهتبص« ح» بند هاي دانشجويي مانند اعتباراتقانوني اختصاص داده شده براي حمايت از رساله

هاي دانشجويي به ها و رسالهنامهوجود بند الحاقي فوق بسيار حائز اهميت است تا براساس آن پايان

 سمت تحقيقات كاربردي جهت داده شود. 

 «:ن»عنوان بند به« 9» پيشنهاد بند الحاقی به تبصره. 10

ويژه در مناطق بههاي آموزش الكترونيكي مين و تجهيز زيرساختأمنظور كمك به تبه ـ «ن»بند 

ع موضوع ( از مناب30%) غيربرخوردار، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است حداقل سي درصد

ماهنگي صندوق ه( را با 2) ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت9) ماده

ترسي آنان به آوري امكان دسنيازمند و فراهمافزاري دانشجويان مين نيازهاي سختأرفاه دانشجويان به ت

نيك در هاي آموزش الكتروگيري در آموزش الكترونيكي و توسعه زيرساختاينترنت رايگان براي بهره

 مراكز آموزشي با اولويت مناطق محروم اختصاص دهد.

 دالیل توجيهی

ار صورت غيرحضوري برگزهب هاي خود راها كالسشيوع ويروس كرونا موجب شده است اغلب دانشگاه

و ابزارهاي آموزشي  نمايند. اما در بسياري از مناطق محروم، دانشجويان قادر به تأمين اينترنت و يا وسايل

ونيك هاي مناسب آموزش الكترهايي وجود دارند كه فاقد زيرساختنيستند. همچنين، هنوز دانشگاه

 تواند مثمرثمر باشد. نياز از طريق اين بند الحاقي مي مين برخي از اعتبارات موردأهستند. بنابراين، ت

 «:س»عنوان بند به« 9»پيشنهاد بند الحاقی به تبصره .11

 علمي اونتمع عالي؛ و عمومي آموزش نظام در موجود موانع رفع و آموزشي عدالت تحقق منظور به ـ «ف» بند

 كه انيبني دانش مؤسسات و هاشركت از حمايت مكلفند شكوفايي و نوآوري صندوق و جمهور رئيس فناوري و

 .ددهن قرار اولويت در را كنندمي فعاليت الكترونيك آموزش افزارهايسخت و افزارهانرم توليد در

 دالیل توجيهی

هايي كه در اين ها و ابزارهاي آموزش الكترونيك حمايت شركتدليل نياز روز كشور به زيرساختبه

ها و رقابتي سو و تعديل قيمتدارند موجب افزايش عرضه محصوالت مورد تقاضا از يكها فعاليت حوزه

 شدن توليد ازسوي ديگر است.

 «: الف»بند « 14»تبصره  به «6»زء پيشنهاد الحاق ج .1۲

 ربط در وزارتخانهسازمان امور دانشجوبان وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت ذي ـ «6»جزء 

( جدول مصارف هدفمندي را از طريق 22بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز هستند اعتبارات رديف )
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صورت وام براي خريد تجهيزات آموزش از راه دور قيمت يا بهصندوق رفاه دانشجويان براي تهيه اينترنت ارزان

 بضاعت قرار دهد. در اختيار دانشجويان بي

 دالیل توجيهی

تغذيه  تأمين به مربوط قراردادهاي كاهش سبب دانشجويان حضوري هايكالس لغو و كرونا گيريشيوع همه

قيمت رنت ارزانبراي تهيه اينتوزارتين علوم و بهداشت دانشجويان شده است. بهتر است اين اعتبارات توسط 

 .گيرد قرار بضاعتصورت وام در اختيار دانشجويان بيو وسايل آموزش از راه دور به

  :«د» بند« 18» اصالح تبصره. 13

 شود:پيشنهاد می

 ود.اضافه ش« حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون»عبارت اي که نامهبراساس آیين»پس از عبارت 

 دليل توجيهی

تر ن هرچه سريعتدوي .بود خواهد مفيد بسيار بنياناستراتژيك دانشد براي توليد محصوالت وارداتي و اين بن

 نامه اجرايي با هدف مثمرثمر شدن اين بند از اهميت بااليي برخوردار است.آيين

 واحده:( ماده5جدول ) 140159اصالح ردیف . 14 

 شود:پيشنهاد می

آموزش عالي  درآمد اختصاصي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بابت تعرفه ارائه خدمات به مؤسسات»عبارت 

اختصاصي ملي  ذيل درآمد 2،340،000 اضافه شود و اعتبار انتهاي عنوان اين رديفدر « آزاد و غيرانتفاعي

 تغيير يابد.  4،850،000 به 4،840،000و جمع كل از  2،350،000به 

 دالیل توجيهی

ي اصالح اين با توجه به ناديده گرفته شدن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از شموليت اين منبع درآمد 

 شود.پيشنهاد مي رديف به شرح فوق

 (: 9( جدول )۲-550000)  اصالح ردیف. 15

 ويان( به ذيل رديف اصلي صندوق رفاه دانشج9( جدول )550000-2) اعتبار وام شهريه از ذيل رديف

 انتقال يابد. 1400( در قانون بودجه سال 7) ( ذيل جدول2-113664)113502
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 17337شماره مسلسل:   شناسنامه گزارش
آموزش عالي، . بودجه 24 كل كشور 1400 اليحه بودجه سالبررسي عنوان گزارش: 

 تحقيقات و فناوري

 

 

 

 مطالعات آموزش و فرهنگ )گروه آموزش عالي( :نام دفتر

 كيش، حسين نصيري، احمد داوري، هادي يوسفييوسف زراعت :کنندگانتدوینتهيه و 

 فرد، مسعود فياضيصادق ستاري ناظران علمی:

  علي دهقان بنادكياظهارنظرکننده: 

 ــــــویراستار تخصصی: 

  ــــــ: ادبیویراستار 
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