
 نوع مصوبه : تصویب نامه

 ۷۹۳۱/۵۰/۵۰تاریخ تصویب : 

 ۰۰۰۰۰/۰۰۳۳۵شماره مصوبه : 

 رکل کشو ۷۹۹۱ماده واحده قانون بودجه سال ( ۹تصویب آیین نامه اجرایی بند )ط( تبصره )

های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت،  هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور )با همکاری وزارتخانه

ر، کل کشو ۷۹۳۱ماده واحده قانون بودجه سال ( ۳درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی( و به استناد بند )ط( تبصره )

 نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید. آیین

( قانون بودجه ۳، براساس بند )ط( تبصره )«پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت»به گزارش

شرکت های سودده، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج »کل کشور،  ۷۹۳۱سال 

جرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل این قانون، مکلفند در ا( ۹در پیوست شماره )

از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج ( ۵۴%درصد) چهل

داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و  ، به حساب خاصی نزد خزانه(۰۰۴درصد)

پژوهشی و جهاد  مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و

های تحصیالت تکمیلی،  نامه های کاربردی، عناوین پایان طرح)پروژه(  دانشگاهی و در قالب

آموختگان تحصیالت تکمیلی  های تحقیقاتی دانش های پسادکتری و طرح)پروژه( طرح)پروژه(

 ؼیرشاؼل به مصرف برسانند.

و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد این مبالػ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  

شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به  بینی اختصاصی پیش

داری کل کشور به مؤسسات  داری کل کشور، توسط خزانه سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه

که تا  طوری شود، به گشت داده میآموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد بر

شوند. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و  ها تسویه  پایان سال مالی کل مبلػ توافقنامه

شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران  صورت امانی هزینه می مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به

 خواهد بود.( ۵۴%درصد ) موختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلػ هر طرح)پروژه( شصتآ پسادکتری، دانش

هزینه امور پژوهشی مذکور را از ( ۵۴%از مبلػ چهل درصد )( ۷۵۴توانند حداکثر تا ده درصد ) شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می 

 نامه مذکور هزینه نمایند. اد دانشگاهی در چهارچوب آیینطریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جه

نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری  آیین

پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش  وزارتخانه

 وزیران خواهد رسید. حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت

های امور  هبا عنایت به مراتب فوق و در اجرای حکم مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را که با همکاری وزارتخان

دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه شده بود را جهت اقتصادی و 

کل  ۷۹۳۱ماده واحده قانون بودجه سال ( ۳هیئت وزیران به استناد بند )ط( تبصره ) ۷۹۳۱/ 4/ ۰۱تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود که در جلسه 

 نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسید. کشور، آیین
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