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آموزش و تحقيقات بهعنوان كميسيون اصلي ارجاع ميشد .اين كميسيون پس از جلسات متعدد با حضور
نمايندگان دستگاههاي اجرايي و مركز پژوهشها و بررسي ابعاد مختلف طرح ،در نهايت با اعمال اصالحاتي در
متن ،طرح فوقالذكر را در جلسه روز يكشنبه مورخ  1397/2/16به تصويب

رساند1.

ارزيابي محتواي مصوبه كميسيون آموزش و تحقيقات
مصوبه اصالحي و پيشنهادي كميسيون آموزش و تحقيقات در رابطه با «اصالح بند «الف» ماده ( )90قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» داراي پنج ويژگي برجسته
است كه در ذيل بدان اشاره ميشود:

1397/3/2

 .1حفظ و عدم تغيير در سهميه ايثارگران
يكي از مهمترين ،يا بهعبارتي مهمترين دغدغه مخالفان و منتقدان طرح اصالح بند «الف» ماده ( )90قانون
معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر:
مطالعات اجتماعي

برنامه ششم توسعه ،يكسانسازي سهميه ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي گروههاي مختلف
ايثارگري بود .به اعتقاد منتقدان ،بهدليل شرا يط متفاوت و مشكالت زندگي در ميان خانواده شهدا و خانواده
جانبازان باالي ( )%25در مقايسه با خانواده جانبازان زير ( ،)%25يكسانسازي سهميهها به معناي ناديده انگاشته
شدن شرايط و تفاوتهاي موجود در ميان گروههاي ايثارگري است.

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
21015825-1
تاريخ انتشار:
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 .1ماده واحده -بند «الف» ماده ( ) 90قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1395/12/14و تبصره آن بهشرح
زير اصالح و يك تبصره بهعنوان تبصره « »2به آن الحاق ميشود:
الف) الحاقات زير در ماده ( )70قانون جامع خدماترساني به ايثارگران و اصالحيه بعدي آن در ماده ( )47قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت ( )2بهشرح زير صورت ميگيرد:
سهميه ورود با پنج درصد ( )%5سهميه اختصاصي براي همسران و فرزندان جانبازان زير بيستوپنج درصد ( )%25و همسران و فرزندان رزمندگان ،با حداقل شش ماه حضور
داوطلبانه در جبهه به سي درصد ( )%30افزايش يابد.
تبصره « -»1در صورتيكه سهميه بيستوپنج درصد ( )%25ايثارگران (مشموالن ماده ( )70قانون جامع خدماترساني به ايثارگران و اصالح بعدي آن) تكميل نگردد و پنج
درصد ( )%5سهميه اختصاصي همسران و فرزندان جانبازان زير بيستوپنج درصد ( )%25و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه،
پاسخگوي متقاضيان واجدالشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيستوپنج درصد ( )%25ايثارگران را مازاد بر پنج درصد ( )%5مذكور به همسران و فرزندان
جانبازان زير بيستوپنج درصد ( )%25و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط الزم را داشته باشند ،اختصاص دهد.
تبصره « -»2كسب حداقل هشتاد درصد ( )%80حدنصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفتهشدگان (آخرين فرد پذيرفته شده گزينش آزاد در هر كد رشتهمحل) براي تمامي
رشته محلها الزامي ميباشد .اين ميزان در مورد برخي رشته هاي گروه علوم تجربي (مشتمل بر پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و دامپزشكي و دستياري پزشكي) و برخي
رشته هاي گروه علوم رياضي (مشتمل بر فني و مهندسي) در آزمون سراسري و در تمامي رشتهمحلهاي كليه مقاطع تحصيالت تكميلي هشتادوپنج درصد ( )%85حد نصاب
شرايط علمي مي باشد .حكم اين تبصره در اجراي قانون برنامه ششم بر حكم تبصره ماده ( )70قانون جامع خدماترساني به ايثارگران حاكم است.
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 .2اصالح حدنصاب علمي الزم متناسب با نوع رشته و مقطع تحصيلي
حدنصاب شرايط علمي الزم براي متقاضيان سهميه ايثارگري برحسب ماده ( )47قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت ( )2بدون در نظر گرفتن اختالف سطح علمي رشتهها و مقاطع تحصيلي و نيز كاركرد آنها در نظام جامعه به
صورت يكسان تعيين گرديده است .در همين رابطه ،مي توان گفت ويژگي بارز متن اصالحي كميسيون آموزش و تحقيقات اصالح
حدنصاب شرايط علمي الزم براي متقاضيان سهميه ايثارگري متناسب با نوع رشته و مقطع تحصيلي است.
 .3ارتقاي شرايط علمي پايه براي پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري
تبصره پيشنهادي كميسيون آموزش و تحقيقات ،موجب افزايش حدنصاب شرايط علمي الزم براي متقاضيان سهميه ايثارگري ،و
بالطبع ارتقاي سطح علمي پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري ورود به دانشگاه و مراكز آموزش عالي ميشود.
 .4متعادل ساختن توزيع پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري در رشتهمحلها
افزون بر ارتقاي سطح علمي پايه براي پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري ،كاركرد ديگر افزايش حدنصاب شرايط علمي الزم براي
متقاضيان سهميه ايثارگري ،توزيع همگون و متعادل پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري در مجموعه رشتهمحلها و كاهش فاصله
علمي ميان پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري و سهميه آزاد در هر رشتهمحل است.
 .5اصالح مغايرت قانوني موجود در رابطه با سهميه جانبازان
با وجود مشموليت سهميه موضوع ماده ( )70قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ،براي كليه جانبازان؛ بند «الف» ماده ()90
قانون برنامه ششم توسعه ،جانبازان زير بيستوپنج درصد ( )%25مشمول سهميه ( )%5قرار داده است .اين مسئله با حذف عبارت
«جانبازان زير بيستوپنج درصد ( »)%25از بند «الف» و تبصره « »1در متن اصالحي مرتفع شده است.
جمعبندي
در مجموع ،اصالحات پيشنهاد شده توسط كميسيون آموزش و تحقيقات در رابطه با «طرح اصالح بند «الف» ماده ( )90قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» بهدليل حفظ و عدم تغيير در سهميهبندي
ايثارگران ،اصالح حدنصاب علمي الزم متناسب با نوع رشته و مقطع تحصيلي ،ارتقاي شرايط علمي پايه براي پذيرفتهشدگان
سهميه ايثارگري ،متعادل ساختن توزيع پذيرفتهشدگان سهميه ايثارگري در رشتهمحلها ،اصالح مغايرت قانوني موجود در رابطه با
سهميه جانبازان مثبت ارزيابي ميشود.
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