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تانه - 1در اجراای ندرايای  )۱و  )۲سياسرت يرای ي ری اار واب و ندرايای د) و يرر) مراد  )۲۱قرانو نانامر
پدجسال پدجم توسع جمهروری اسريمی ایراا م رو  ۱۳۸۹ /۱۰/ ۱۵و نرا توجر نر سياسرت يرای يري و اسرداد
ناالدس ر ی ن ر مدگررور شس ر اي اایس ر ،ی حاق ر ایگ ارتقررای جای،ررا يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاق ر ای و مهررارتیگ
يايش قاصر سر ش اایسر ،ی نيراوی يرار يارور نرا سر ش اسر اناارد جهرانیگ يمرايد،ی در سياسر ،ياری يري گ
مررایایت در نانامر ریررزی يمرروفي يررای قدرریگ حاقر ای و مهررارتی و تانيررت نيرراوی يررار اایسر گ نگررا يمرروفي و
تانيت قدی وحاق ای و مهارتی ير در ایرق قرانو «نگرا » ناميرا مری ارود و رهراررو صريحيت حاقر ای م ری
ناای تحقق ايااف فیا ایجاد می اود:
 - 1تاویج و تقویت قايدگ يارگ تولياگ ياريقایدی و اخيق حاق ای مب دی نا ارفاهای اسيمی و م ی
 - 2يموفي و تانيت نياوی انسانی م خ ر،گ مرايا و ياريمرا م داسر نرا نيافيرای نرافار يرار قع ری و يتری و ارتقرای
توا ياريقایدی
- 3اقررزایش نقررش يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاقر ای و مهررارتی در توسررع اق ررادیگ اج مرراری و قايد،رری و ایجرراد
يمايد،ی و تعامل نيق ایق نگا نا سایا نگامهای يموفای و اق ادی
- 4يمك ن توليا ثاوت و يرايش ققرا در جامعر اف قایرق توانمداسرافی نيراوی يرار و يمرك نر اقرزایش اار وابگ
خوداا والی و يايش نيكاری
- ۵ارتقررای ييتيررت يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاقر ای و مهررارتی مب درری نررا رهرراررو صرريحيت حاقر ای م رری و
يايش قاص ميا س ش اایس ،ی يای مورد نياف قع ی و يتی نافار يار و اایس ،ی ااغي در ياور

معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

- 6قاايم سافی فميد یادشيای مرادا العمرا اقرااد جامعر جهرت دسرت یرانی نر رراالت يموفاری در حروف ارول و
حاق
- ۷ن يا رشيای سودمدای يرای اج مراری و قايد،ری يمروفي يرای قدری و حاقر ای در راسر ای تعرالی جمعيرت نرا
ایجاد سافشاری ميا نگامهای تاني ی و يموفي يای رمومی و قدی و حاق ای
- 8اقزایش سرهم سرامای انسرانی اف قایرق يمروفيگ مهرارتگ خيقيرتگ يراريقایدی و تجانر در سرهم نرای رادالنر
در فنجيا توليا تا م اف
- 9توانمدا سافی نياوی يار در راس ای محور قاار داد راا نها وری در اق اد
- 10قعاب سافی سامای يای انسانی ن مدگور توسع ياريقایدی
بصم

-دولت مك ف است تمهيراات الف جهرت يمروفي و تانيرت اقرااد جهرت يسر اایسر ،ی يرای نرويوری و

يرراريقایدی در ایررق نگررا را در راس ر ای تحقررق ايررااف مررييور در ندررايای  )۱و  )۲سياسررت يررای ي رری اا ر واب و
ندررايای  )۱و  )۵سياسررت يررای ي رری اق رراد مقرراوم یگ رراف مررات اررش مررا اف ترراری الف االجرراا اررا ایررق
قانو تهي و ت وی يدا.
تنه - 2اص يحات ن يار رق در ایق قانو دارای معانی مااوح فیا می ناادا:
- 1يموفي و تانيت قدیگ حاق ای و مهرارتی يسر ن،اارهاگ مهرارت يرای رم ریگ قهرم و دانرش مراتبف نرا حراف
و مااغل نخاهای شوناشو اق ادی و اج ماری ن يماا يموفي و تانيت رمومی است.
- 2نگرا يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی مجمورر ای اف اجرزا و فیانگامهرا ارامل قروانيق و مقراراتگ
مایایت و نانام ریزیگ نياوی انسرانیگ پرهويش و ارفاريانی اسرت ير نر صرورت یكهاررر ايرااف ایرق قرانو را در
ياور اجاا می نمایا.
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- 3رهاررو صيحيت حاق ای رهراررونی اسرت ير نرا اسراص ااخ رهای تواقرق ارا گ صريحيت يراگ مراار
و شواييدامر يررا را در س ر وح و انررواع مخ ررف ن ر صررورتی مدسررجم ن ر يررم ارتبرراي مرری ديررا يم درريق مهررارت و
تجان نيز در يدار دانرش ارفاريانی مری ارونا در ایرق رهراررو فمرا و مكرا یرادشيای ارفي نسرب ار يم رای دارا
است.
بصم -مدگرور اف ااخ رهای تواقرق ارا سر وح صريحيت و توسرع حاقر ای م ری اسرت ير مرورد تواقرق ی
نتعررا اق ررادیگ ارا ر يددرراشا يموفاررهای قدرری و حاق ر ایگ ياراداسررا خبررا و نگررا يموفارری نااررا و توسررف
اورای رالی یا تحت نگا ایق نهاد تاویق خوايا اا.
 - 4اورای رالی يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی نهرادی اسرت م ری ير و يتر يمرايد،ی در سياسرت
شياری و مایایت در نانام ریزی نگا يموفي و تانيت قدی و حاق ای و مهارتی ياور را نارها دارد.
- ۵مايرز سردجش يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی و تعيريق صريحيت يرای حاقر ای مايرزی اسرت
وانس ن اورای رالی ير نراای سردجش و ارفاريانی يمروفي يرای مونروع ایرق قرانو و تعيريق صريحيت حاقر
ای نياوی يار در س ش م ی و مد ق ای اس انی) ایجاد و تجهيز اا است.
- 6جامعر يراف در يمرروفي و تانيرت قدرریگ حاقر ای و مهررارتی دسر ،ايهای حررايمي یگ مراد گ ند،ايهررا و ماايررز
توليررای و خرراماتی نخاررهای صرردعتگ خرراماتگ يارراورفی دول رری و غيادول رریگ اتحادی ر يرراگ صرردوف و تعرراونی يررا
يس داگ ي اف اایس ،ی يا و مهارت يای ایجاداا ناای اف ایق يموفي يا نها مدا می اونا.
 - ۷دس ر ،ايهای مجررای يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاق ر ای و مهررارتی تمررا ارا ر ديدرراشا دول رریگ غيادول رریگ
تعاونی يا و ند،ايهرای اق رادی در ق مراو ایرق يمروفي يراگ ير ارا ر ديدرا يمروفي يرای رسرمی و غيارسرمی و
سافما نایاق يس دا.
8يمروفي و تانيرت قدری و حاقر ای و مهرارتی رسرمی يموفاری اسرت ير جهرت يسر اایسر ،ی يرای حاقرای و ارو ی اف دور م وسر

نگررا يموفارری و نرراالتا توسرف وفارت يمرروفي و پرراوري و ملسسررات يمرروفي رررالی اف

قبيررل دانارر،ا قدرری و حاق ر ایگ دانارر،ا جررامد ر مرری يررارنادی و دانارر،ا يفاد اسرريمی ارا ر و ن ر خرري مررار
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تح ي ی و حاق ای مانوي مدجرا مری ارود اتمرا موققيرت يميرز يرا سر ش نر يمراا تجرار واقعری دنيرای يرار
مجوف ورود ن س ش نعای يموفي يا است.
 - 9يموفي و تانيرت قدری و حاقر ای و مهرارتی غيارسرمی يموفاری اسرت ير در خرار اف نگرا يموفاری رسرمی
قبررق نانامر ای ماررخ ،ارا ر و نر خرري شواييدامر اایسر ،ی و صرريحيت اررو ی مرری انجامررا ایررق يمرروفي يررا
توسف سافما يموفي قدی و حاق ایگ دسر ،ايهای اجاا ری و ند،ايهرای اق رادی ارا ر مری ارود نروع دی،را ایرق
يموفي يرا نر صرورت قرادی و سرافما نایاق ر جهرت توسرع اایسر ،ی يرا و صريحيت يرای ارو ی و حاقر ای
صورت می پيیاد يا دو نوع ایق يموفي يا قانل ارفايانی و يمس ش سافی نا يموفي يای رسمی می نااا.
- 10واحررا حاق ر مجمور ر ای اف حاق ر يررا در س ر ش صرريحيت م رری اسررت حاق ر نيررز مجمور ر ای اف مارراغل
است ي ابايت معقولی اف نگا يارياگ دانشگ مهارت و ن،ااهای مورد نياف دارد.
تنه  - 3يموفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی نر صرورت يمروفي دول ریگ غيادول ریگ نيمر دول ری تعرام ی)
و مارراريت نرريق الم رریگ در قال ر يمرروفي يررای ح)رروری مس ر قيم)گ نيم ر ح)رروری و مجررافی اجرراا مرری شررادد
مجایا ایق يموفي يرا توسرف ارورای ررالی يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی مرييور در جرز  )۱مراد
 )۵ایق قانو نگارت و ياایت می اونا.
تنه - 4و ایف نگا جهت تحقق ايااف ن ااح فیا است:
- 1يموفي و تانيت نياوی انسانی ياريما مورد نياف در نخاهای مخ ف ياور
- 2قااحرریگ اسر قاارگ نر يررارشيایگ نگررارت و ارفیررانی رهرراررو صرريحيت يررای حاق ر ای م رری جهررت ت)ررميق
ييتيت
 - 3ایجاد يمايد،ی در سياست شياری و مایایت در نانام ریزی قعاليت يای يموفای و تاني ی
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4قااحی و تراویق اسر اناارديای يموفاریگ ارفاريانی و اایسر ،ی حراف نرا اسراص اسر اناارد م ری و نريق الم ریقبق ندای حاف و مااغل
- ۵فميد سافی قاص های ناانا ناای يس اایس ،ی يای حاق ای
 - 6ایجاد سافوياريای الف جهت مااريت نها نادارا در ي ي مااحل و قايیدا يموفای و تاني ی
- ۷ایجرراد يمررايد،ی و نگررارت نررا نودج ر ریررزی و تخ رري ،مدرراند و تسررهييت ن ر دس ر ،ايهای مجررای ایررق
يموفي يا
تنه - ۵اريا نگا ربارت است اف:
- 1اورای رالی يموفي و تانيت قدیگ حاق ای و مهارتی
- 2دسر ،ايهای مجررای حررايمي ی يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاقر ای و مهررارتی اررامل ارا ر ديدرراشا دول رری نر
اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراح فیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا:
الرررررررررررررررررررررررررررررف -وفارت يمررررررررررررررررررررررررررررروفي و پررررررررررررررررررررررررررررراوري
 وفارت ر رررررررررررررررررررررررررررو گ تحقيقرررررررررررررررررررررررررررات و قدررررررررررررررررررررررررررراوری وفارت تعرررررررررررررررررررراو گ يررررررررررررررررررررار و رقررررررررررررررررررررا اج مررررررررررررررررررررارید -وفارتخان يا یا سرافما يرای دی،رای ير نرا اسراص قرانو گ و يتر يمروفي و تانيرت م داسر نرا ایرق نگرا را
نارها دارنا.
- 3مجایرررا م رررای يرررارشزاری ارررامل ارا ررر ديدررراشا دول ررری و غيادول ررری نررر اررراح فیرررا:
الرررررررررررررررف -يداسررررررررررررررر ا يرررررررررررررررای دور يمررررررررررررررروفي م وسررررررررررررررر
 داناررررر،ايهای قدررررری و حاقررررر ایگ ر مررررری -يرررررارنادی و مهرررررارتی دور يمررررروفي ررررررالی ماايز يمروفي مهرارت مونروع مراد  )۱۰۸قرانو يرارگ ماايرز يمروفي قدری و حاقر ایگ ملسسرات يراريموفیگيموفارر،ايهای قدرری و حاقرر ای يفادگ ماايررز يمرروفي مهررارت جرروار يارخانرر گ ماايررز يمرروفي روسرر ایی و جهرراد
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ياررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراورفی
د -ند،ايهررررررای اق ررررررادیگ ملسسررررررات توليررررررای و خرررررراماتی ماررررررموب قررررررانو يررررررار
يررررررررر -دانارررررررر،ايهای تانيررررررررت دنيررررررررا قدرررررررری و ماايررررررررز تانيررررررررت مانرررررررری
و -ملسسات و واحايای توليای و خاماتی ي ن اريو اسر اد اراشادی یرا اريو يرای دی،را نرا اسراص ایرق قرانو
ن تانيت ياريموف و يارورف می پادافنا.
- 4انجمق يای ر می حاقر ای و اتحادیر و صردوف حاقر ای و ارو ی ير نرا اسراص يیريق نامر م رو ارورای
رالی يموفي و تانيت قدیگ حاق ای و مهارتی تعييق می اونا.
بصاام

 -دس ر ،ايهای مجررای يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاق ر ای و مهررارتی نایررا مقررارات يموفارری خررود را در

رهاررو ایق قانو اصيح نمایدا.
تنه - 6ارورای ررالی يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی نر ریاسرت معراو اوب ر ريه جمهرورگ نراو
ایجاد تاركييتی جایرا نرا نقرش سياسر ،ياری در رهراررو اسرداد ناالدسر یگ نانامر ریرزی يري گ تدگريم شرایگ
ت)ميق ييتيتگ قااحری و نگرارت در اجراای نگرا صريحيت حاقر ای و نگرارت نرا يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر
ای و مهرررررررارتی تاررررررركيل مررررررری ارررررررود و ار)رررررررای ي نررررررر اررررررراح فیرررررررا اسرررررررت:
1معراو اوب ر رريه جمهرور ر رريه ارورا)  -۲وفیررا يمروفي و پرراوري  -۳وفیرا ر ررو گ تحقيقرات و قدرراوری -4وفیا تعاو گ يرار و رقرا اج مراری  -۵وفیرا صردعتگ معرا و تجرارت  -6وفیرا جهراد ياراورفی  -7وفیرا قايدرگ و
ارااد اسيمی  -۸وفیا نهااارتگ درمرا و يمروفي پزاركی  -۹ر ريه سرافما نانامر و نودجر يارور  -۱۰دو نترا
اف نمایداشا مج ه ارورای اسريمی یرك نترا اف يميسريو يمروفيگ تحقيقرات و قدراوری و یرك نترا اف يميسريو
اج مراری) نرا ت روی مج رره نر ردروا نرا ا  -۱۱ر رريه اتراق تعراو ایراا نرراو حرق ر ی)  -۱۲ر ريه اترراق
نافرشررانیگ صرردایدگ معرراد و يارراورفی ایرراا نرراو حررق ر ی)  -۱۳ر رريه اترراق اصررداف ایرراا نرراو حررق ر ی)
 -۱4س ر نتررا اف م خ
حق ر ی)

رريق و صرراح نگرراا در يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاق ر ای و مهررارتی و نررافار يررار نرراو
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بصاام - 1اقررااد مونرروع ندررا  )۱4نر پيارردهاد دنياخانر اررورای رررالی و ت رروی اياایررت ار)ررای دارای حررق
ر ی اورای رالی ان خا و نا حكم معراو اوب ر ريه جمهرور نراای مرات رهرار سراب مد رو مری ارونا ان خرا
مجاد ينا نيماند است.
بصم - 2دنياخانر ارورای مرييور نرا اسر تاد اف نيراوی انسرانی و امكانرات موجرود در وفارت تعراو گ يرار و رقرا
اج ماری مسر قا و دنيرا ي اف ميرا مرایاا مجرا دسر ،ايهای اجاا ری توسرف معراو اوب ر ريه جمهرور نراو
حق ر ی) مد و می اود.
بصم - 3سایا وفرا حس مورد ن دروت ر يه اورا ناو حق ر ی) ح)ور می یاندا.
تاانه - ۷دولررت مو ررف اسررت نررا توجر نر مرروارد فیررا رهرراررو صرريحيت حاقر ای م رری را تهير نمایررا و نر
ت وی ييأت وفیاا ناسانا:
- 1قااحی رهاررو صريحيت حاقر ای نایرا مب دری نرا اایسر ،ی يرای حاقر ای ارامل اایسر ،ی يرای قدریگ
غياقدرری اف قبيررل اخرريق حاق ر ای و اایس ر ،ی يررای رمررومی نااررا اایس ر ،ی يررای حاق ر ای نایررا نررا اسرراص
مجمور ای مدسرجم اف دانرشگ مهرارت و ن،راي مب دری نرا ياريرای درو یرك حاقر تراویق شرادد ایرق قااحری
نایا تا نراالتایق سر وح نرا توجر نر نروع ماراغل و حراف و نرا اسراص نگرا قبقر ندرای ماراغل و حراف يارور
انجا اود.
- 2ياشياری حاف و مااغل نایا نرا اسراص يخرایق نگرا نريق الم ری قبقر ندرای ماراغل و حراف م رو سراب
 ۲۰۰۸مييدی سافما جهانی يار انجا شياد.
- 3توسررع حاقرر ای در رهرراررو صرريحيت حاقرر ای م رری نایررا فميدرر تحررا پرريیای اققرری و رمررودی در
شاويهای نزرگ او ی را تا س وح ناال قاايم يورد و سدجش یادشيای مادا العما را امكا پيیا يدا.
4ترراویق و ت رروی اسر اناارد يررای يمرروفيگ ارفاريانی و اایسر ،ی حاقر نایررا نرا اسرراص رهرراررو صرريحيتحاق ای م ی انجا اود.
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- ۵مرراار و شواييدامرر يررا در نگررا يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاقرر ای و مهررارتی نایررا مب درری نررا رهرراررو
صيحيت حاق ای م ی ار ا شادد.
تااانه - 8سررر وح صررريحيت حاقررر ای م ررری يارررت سررر ش اسرررتگ يررر ربرررارت اسرررت اف:
سرررررررررررررررررررررر ش  -۱سررررررررررررررررررررررر ش يررررررررررررررررررررررارشا سررررررررررررررررررررررراد
سررررررررررررررررررررررر ش  -۲سررررررررررررررررررررررر ش يرررررررررررررررررررررررارشا مرررررررررررررررررررررررايا
سررررررر ش  -۳سررررررر ش يمرررررررك يررررررراردا حاقررررررر ای اف قبيرررررررل يمرررررررك تكدسررررررريق
سرررررررررررر ش  -4سرررررررررررر ش يرررررررررررراردا حاقرررررررررررر ای اف قبيررررررررررررل تكدسرررررررررررريق
سرررررررر ش  -۵سرررررررر ش يرررررررراردا اراررررررررا حاقرررررررر ای اف قبيررررررررل يمررررررررك مهدرررررررراص
سرررررررر ش  -6سررررررررر ش ياراررررررررداص حاقررررررررر ای اف قبيررررررررل مهدررررررررراص حاقررررررررر ای
سرررررر ش  -7سرررررر ش ياراررررررداص اراررررررا حاقرررررر ای اف قبيررررررل مهدرررررراص اراررررررا حاقرررررر ای
س ش  -۸س ش دي اای حاق ای
تاانه - 9ت)ررميق ييتيررت در نگررا يمرروفي و تانيررت قدرریگ حاق ر ای و مهررارتی نااسرراص رهرراررو صرريحيت
حاق ر ای م رری انجررا مرری پرريیاد ن ر مدگررور سرردجش و تاررخي ،اایس ر ،ی يررا و صرريحيت يررای حاق ر ای و
او یگ ماايز م ری سردجش فیرا نگرا ارورای ررالی و نرا ماراريت نگامهرای حاقر ای تاركيل مری ارود مراار
صيحيت حاق ای و شواييدام يای اایس ،ی او ی توسف ایق مايز ار ا می شادد.
بصم -صريحيت و اایسر ،ی مجایرا يمروفي و تانيرت قدریگ حاقر ای و مهرارتی توسرف مايرز م ری سردجش
تعييق می اود.
تنه - 10ار بارات اجاای ي نخش اف و رایف نگرا گ م راح در مراد  )4ایرق قرانو ير مسر ز نرار مرالی اسرتگ
اف محل نودج دس ،ايهای ی رنف مجای در رهاررو و ایف قانونی ينها تأميق می اود.
تانه  - 11يیرريق نامر اجاا ری ایررق قرانو

رراف مرات ارش مررا اف تراری ت روی ي توسررف سرافما نانامر و

نودج ياور تهي می اود و ن ت وی ييأت وفیاا می رسا.
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قانو قوق ما مل نرا یرافد مراد و يترت تب را در ج سر ر دری روف رهاراردب مرورچ نيسرت و رهرار ينرا مرا
یكهررزار و سي ررا و نررود و اررش مج رره اررورای اسرريمی ت رروی اررا و در ترراری  ۱۳۹6 /۹ /۸ن ر تأیيررا اررورای
ن،هبا رسيا.

ئاس تجلس شا

سالت  -عل ال يجنظ

