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تبصره ()21
تفریغ بند (الف)

بند (الف)
حكم مندرج در بند (د) تبصره ( ،)1حكم مندرج در تبصرره ( )5و حكرم منردرج در بنرد
(ب) تبصره ( )15در طول اجراي قانون بودجه سال  1396كل كشور ،بر بنرد (افر ) مراده ()6

*

در محدوده رسيدگيها ،در طول اجراي قانون بودجه سال  1396كل كشور ،مفاد حكم
اين بند رعايت شده است.

قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:
بند (الف) ماده ( :)6برقراري هرگونه تخفي  ،ترجيح يا معافيت مافياتي جديد طي سالهاي اجراي قرانون برنامره
ممنوع است.

( -1قسمت دوم)
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تفریغ بند (ب)

بند (ب)

با توجه به اينكه در سال  1396حكم مندرج در بند (هر) تبصره ( )4ماده واحده قرانون

حكم مندرج در بند (هر) تبصره ( )4در طول اجراي قانون بودجه سال  1396كرل كشرور،
بر بند (خ) ماده ( *)16قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشرور و حكرم مراده ( )16قرانون

بودجه سال  1396كل كشور فاقد عملكرد بوده ،فذا

احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور بر حكم بند (ز) تبصره ( )6اين قانون ،حاكم ميباشد.

است .همچنين هيچگونه ارتباط موضوعي مابين حكم مندرج در ماده ( )16قانون احكام دائمي

مفاد حکم صدر اين بندد ااددد موعدو ت

برنامههاي توسعه كشور و حكم بند (ز) تبصره ( )6ماده واحده قانون بودجره سرال  1396كرل
* قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور:
بند (خ) ماده ( :)16مصارف صندوق:
 -1اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي ،تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق بره مسسسرات عمرومي ديردوفتري برراي
صادرات ،توفيد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني ،مافي و اقتصادي
 -2اعطاي تسهيالت صادرات به كاالها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني از طريرق منراي
خود يا تسهيالت اتحاديهاي (سنديكايي)
 -3اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
 -4سرمايهگذاري در بازارهاي پوفي و مافي خارجي
 -5تشكيل صندوقهاي مشترك با صندوقهاي ثروت ملي و سرمايهگذاري سراير كشرورها و نيرؤ مسسسرات مرافي و پروفي
بينافمللي به منظور سرمايهگذاري مشترك در داخل و خارج كشور
 -6اعطاي تسهيالت به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظرور جلرب و
حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم ( )80قانون اساسي ميباشد.
 -7تأمين هؤينههاي صندوق
 -8سپردهگذاري ارزي حداكثر بيست درصد ( )%20از مناب ورودي ساالنه صندوق ،نؤد بانكهاي عامرل در قبرال اخرذ خرط
اعتباري ريافي از بانكهاي مذكور براي ارائه تسهيالت ريافي به بخشهاي صرادراتي ر كشراورزي ،صرناي كوورك و متوسرط و
تعاوني با معرفي صندوق در وهارووب ضوابط و شرايط اعطاي تسهيالت مندرج در قرارداد عامليت صندوق با بانكهراي عامرل و
پذيرش خطر (ريسك) ناشي از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق
تبصره  1ر استفاده از مناب صندوق براي اعتبارات هؤينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي دوفت بره
هر شكل ممنوع است.
تبصره  2ر اعطاي تسهيالت موضوع اين مراده (بره اسرتثناي موضروع جرؤ ( )8ايرن بنرد) ف رط بره صرورت ارزي اسرت و
سرمايهگذاران استفادهكننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره  3ر اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليرت بانركهراي دوفتري و ديردوفتري و مسسسرات اعتبراري و
صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركؤي جمهوري اسالمي ايران است.
تبصره  4ر مصارف صندوق مست ل از تكافي بودجهاي و قوانين عادي است و استفاده از مناب آن صرفاً در وهرارووب مفراد
اساسنامه ميباشد.
تبصره  5ر استفاده از مناب مافي ريافي برگشتي از محل بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختشده در قافب سپردهگذاري
نؤد بانكهاي عامل بالمان است.

كشور وجود ندارد ،فذا

( -2قسمت دوم)

مفاد حکم اخ ر اين بند ن ز اادد موعو ت است.
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تفریغ بند (ج)

بند (ج)
حكم مندرج در بند (ح) تبصره ( ،)6حكم مندرج در بندهاي (ب) و (ج) تبصرره ( )11در
طول اجراي قانون بودجه سال  1396كل كشور بر ماده ( *)118قرانون برنامره ششرم توسرعه

در محدوده رسيدگيها ،در طول اجراي قانون بودجه سال  1396كل كشور ،مفاد حكم
اين بند رعايت شده است.

حاكم است.

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:
ماده ( :)118كليه وجوهي كه به عنوان جؤاي ن دي يا جريمه ن دي بابت جرائم و تخلفرات توسرط مراجر قیرايي،
شبهقیايي ،انتظامي و اداري و شركتهاي دوفتي اخذ ميشود به خؤانه واريؤ ميگردد .دستگاههاي ذيربط حرق اسرتفاده از
درآمد فوق را ندارند.
دوفت موظ است اعتبار موردنياز دستگاه هاي مذكور را كه از محل درآمد ر هؤينره تراكنون ترأمين گرديرده اسرت در
ردي هاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه فحاظ نمايد.

( -3قسمت دوم)
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تفریغ بند (د)

بند (د)
حكم مندرج در بند (اف ) تبصره ( )7در طول اجرراي قرانون بودجره سرال  1396كرل
كشور بر بند (پ) ماده ( *)43قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ويژه حاكم است.

در سال  ،1396سازمان توسعه و نوسازي معادن و صناي معدني ايران (ايميردرو) مبلر
وهارهؤار و هفتاد و يك ميليارد ( )4.071.000.000.000ريال از وصوفيهاي درآمد موضوع بند
(اف ) تبصره ( )7ماده واحده قانون بودجه سال  1396كل كشور را به حسراب ردير درآمردي
 130408تحت عنوان «درآمد حاصل از بهره مافكانه و ح وق دوفتي معادن» كه حسراب ويرژه
درآمدهاي موضوع بند (پ) ماده ( )43قانون برنامه پنجسافه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بوده ،واريؤ نموده

كه مب ن دم ر ايت مفاد حکم اين بند است.

شايان ذكر است ،ردي درآمدي موضوع بند (اف ) تبصره ( )7ماده واحده قانون بودجره
سال  1396كل كشور به شماره طب هبندي  130419تحت عنوان «درآمد حاصل از حرقانتفراع
پروانه بهرهبرداري از معادن» بوده كه وجوه واريؤي به ردي درآمدي مؤبور به عنوان بخشي از
* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:

مناب بودجه عمومي دوفت محسوب ميگردد ،در حافي كه وجروه واريرؤي بره ردير درآمردي

بند (پ) ماده ( :)43درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل ح روق دوفتري (برا رعايرت مراده ( )14قرانون معرادن
مصوب  )1377/3/23حقانتفاع پروانه بهرهبرداري (دوفتي) ،عوايد حاصل از ماده ( )35قانون رف موان توفيرد رقابرتپرذير و
ارت اي نظام مافي كشرور مصروب  1394/2/1و عوايرد حاصرل از تبصررههراي ( )2و ( )3مراده ( )6قرانون معرادن مصروب
 1377/3/23و اصالحات و افحاقات بعدي را به حساب ويژهاي كه بدين منظور نؤد خؤانهداري كل كشرور تعيرين مريشرود،
واريؤ نمايد تا در قافب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صد درصرد ( )%100تخصري يافتره تل ري
ميشود و هرگونه هؤينه ديگر مشمول تصرف ديرقانوني در اموال عمومي ميباشد:
 -1تكميل زيربناها و زيرساختهاي موردنياز براي معادن و زيرساختهاي عمومي صناي معدني
 -2اجراي تبصره ( )6ماده ( )14قانون معادن (با اوفويت مناطق مجراور درگيرر محردوده معردني) و مرواد ( )25و ()31
قانون معادن و ماده ( )35قانون رف موان توفيد رقابتپذير و ارت اي نظام مافي كشور
 -3تشويق صادرات محصوالت صناي معدني داراي ارزشافؤوده باال
 -4تكميل ن شههاي پايه زمينشناسي شناسايي ،پيجويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتهاي معدني كشور.

 130408بر اساس مفاد حكم بند (پ) ماده ( )43قانون برنامره پنجسرافه ششرم توسرعه  ...بره
صورت صد درصد ( )%100تخصي يافته تل ي شده و در قافب قانون بودجره سرنواتي در امرور
تعيينشده در مفاد قانون اخيرافذكر قابل مصرف است.

( -4قسمت دوم)
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تفریغ بند (هـ)

بند (هـ)
حكم مندرج در بند (د) تبصره ( )9در طول اجراي قانون بودجه سال  1396كلكشور
بر ماده ( *)64قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

عليردم حاكم بودن بند (د) تبصره ( )9ماده واحده قرانون بودجره سرال  1396كرل
كشور در سال مذكور بر ماده ( )64قانون برنامه پنجسافه ششم توسعه ،بر اساس گؤارش تفرير
بند يادشده،

اين بند اادد ملکرد بوده است.

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:
ماده ( :)64به منظور تح ق اقتصاد دانشبنيان ،افؤايش بهرهوري ،تنظيم رابطه مت ابل تحصريل و اشرتاال ،گسرترش همكراري و
تعامالت فعال بينافمللي و افؤايش ن ش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:
اف  -به دوفت اجازه داده ميشود به منظور ارت اي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعامالت بينافمللي در طي اجراي قانون
برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عافي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بينافمللي و دانشگاههرا و مسسسرات آمروزش عرافي و
پژوهشي و فني و حرفهاي و دانشگاه جام علمي-كاربردي در داخل كشور در وهارووب سياستهاي شوراي عافي ان الب فرهنگي اقدام
نمايد .نحوه سرمايهگذاري مشترك ،تسهيل تعامالت ارزي و تردد اعیاي هيأت علمي و دانشجويان در آييننامه اجرايي كره برا پيشرنهاد
سازمان ،سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرايي ذيربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد ،مشخ ميشود.
ب -كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و دسرتگاههراي موضروع مراده ( )50قرانون افحراق
موادي به قانون تنظيم بخشي از م ررات مافي دوفت ( )1مصوب  1384/8/15مكلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشري كره ذيرل دسرتگاه در
قوانين بودجه ساالنه منظور شده است ،يك درصد ( )%1از اعتبارات تخصي يافتره هؤينرهاي بره اسرتثناي فصرول ( )1و ( )6و در مرورد
شركتهاي دوفتي از هؤينههاي ديرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هؤينه كنند.
تبصره ( :)1دستگاههاي مذكور ضمن رعايت وهارووب ن شه جام علمي كشور و اوفويتهراي تح ي راتي دسرتگاه ذيربرط كره
به تصويب شوراي عافي علوم ،تح ي ات و فناوري ميرسد مكلفند نحوه هؤينهكرد اين بند را هر ششماه يكبار به شروراي عرافي علروم،
تح ي ات و فناوري و مركؤ آمار ايران گؤارش دهند .شوراي عافي علوم ،تح ي ات و فناوري موظر اسرت گرؤارش عملكررد ايرن بنرد را
به طور ساالنه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند .همچنين مركؤ آمار ايرران مكلر اسرت سراالنه اطالعرات
مربوط به هؤينهكرد تح يق و توسعه را منتشر نمايد.
تبصره ( :)2دوفت نسبت به تحول و ارت اي علوم انساني در دانشگاهها در ابعاد اسالميسازي ،بوميسازي ،كارآمدي و روزآمدي با
ايجاد تاييرات يا اصالحات در امور مربوط به سرفصلها و كتابهاي درسي و تربيت اسرتاد و انتخراب دانشرجو اهتمرام ورزيرده و آن را در
اوفويت قرار دهد.
پ -كليه شركتهاي دوفتي و نهادهاي عمومي ديردوفتي و شركتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوقهراي بيمره و بازنشسرتگي
موظفند به منظور حمايت از پژوهشهاي مسأفهمحور و تجاريسازي پژوهش و نوآوري ،در اجراي سياستهاي كلي برنامه ششرم معرادل
حداقل سه درصد ( )%3از سود قابل ت سيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تح ي اتي و توسعه فناوري در بودجه سراالنه ،زيرر نظرر
شوراي عافي علوم ،تح ي ات و فناوري منظور نمايند.
تبصره :آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه ميشود و بره تصرويب هيرأت
وزيران ميرسد.
ت -دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور افؤايش بهرهوري نظام ملي نوآوري ،اجتناب از اجرراي پرژوهشهراي تكرراري و انتشرار
اطالعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي(پروژههاي) تح ي اتي و با هدف شناسايي و بهكارگيري و تجاريسازي دستاوردهاي حاصرل
از پژوهش و توسعه ،فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پاياننامهها و رسافههاي خود را در سامانه «سرمات» ثبرت كننرد .سرازمان و
وزارت علوم ،تح ي ات و فناوري موظفند ظرف مدت يكسال از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون ،ساز و كار اجرايي مرورد نيراز را تهيره
كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره :نحوه عمل در خصوص اطالعات و دادهها با موضوعات امنيتي ،دفاعي و داراي طب هبندي ،موضوع قانون مجازات انتشار و
افشاي اسناد محرمانه و سري دوفتي -مصوب  -1353/11/29و آييننامه اجرايري آن -مصروب  -1354در آيريننامرهاي كره سرازمان و
وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،اطالعات و علوم ،تح ي ات و فناوري پس از تأييد ستادكل نيروهاي مسلح تهيه ميكننرد
و به تصويب هيأت وزيران ميرسد ،معين ميشود.
ث -تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون موظفند به منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان
علمي ،فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزههاي مذكور و بهرهگيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور ،طري مردت
يكسال ،برنامههاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان ،با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سرال
دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجرا درآورند .بنياد ملي نخبگان مكل است گؤارش ساالنه عملكرد اين بند را بره كميسريون آمروزش،
تح ي ات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
ج -دوفت مجاز است به منظور پيشتازي در اقتصاد دانرشبنيران و افرؤايش توفيرد و صرادرات محصروالت و خردمات دانرشبنيران
سياستهاي كلي اقتصاد م اومتي ،براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانشبنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به
حمايت مافي از پژوهشهاي ت اضامحور مشترك با دانشگاهها و مسسسات آموزش عافي ،پژوهشي و فناوري و حوزههاي علميره در مروارد
ناظر به حل مشكالت كشور ،مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد ( )%51از هؤينههاي آن را كارفرما و يا بهرهبردار تأمين و تعهرد
كرده باشد ،اقدام نمايد.
چ -دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون براي گسترش بهرهوري دانرشبنيران و ارت راي سرطح فنراوري در شرركتهراي ايرانري
تمهيدات الزم را جهت تسهيل مشاركت شركتهاي دانشبنيان و فناور و فعاالن اقتصادي كشور در زنجيره توفيد بينافمللي فرراهم آورنرد.
سازمان مكل است طرح «ارت اي مشاركت فعاالن اقتصادي در زنجيره توفيد برينافمللري» را مطرابق قرانون بودجره سرنواتي و قروانين
موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران ،عملياتي نمايد.
ح -سازمان مكل است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهراد دانشرگاهي در سرند ن شره جرام علمري كشرور و
بهرهبرداري از توانمنديهاي نهاد مذكور در جهت تح ق توسعه فرهنگي ،علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشرتاال فرار افتحصريالن
دانشگاهها با هماهنگي ساير مراج ذيربط برنامهريؤيهاي الزم را انجام دهد.
خ -دستگاه هاي اجرايي مجازند در راستاي توسعه ،انتشار و كاربست فناوري ،مافكيرت فكرري ،دانرش فنري و تجهيؤاتري را كره در
وهارووب قرارداد با دانشگاه ها و مسسسات پژوهشي و فناوري دوفتي ايجاد و حاصل شده است ،به دانشگاهها و مسسسات يادشرده واگرذار
نمايند.
د -به دانشگاه پيامنور اجازه داده ميشود با همكاري دانشگاههاي معتبر برينافمللري و دانشرگاههراي داخلري نسربت بره ايجراد قطرب (هراب)
بينافمللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (افكترونيكي) ،نيمهحیوري ،باز و از راه دور اقدام نمايد.
ذ -وزارت علوم ،تح ي ات و فناوري مكل اسرت نسربت بره سراماندهي مربيران حرقافتردريس آموزشركدههراي فنري و حرفرهاي
زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انت ال يافتهاند ،تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.
ر -شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهؤيستي از محل اعتبرارات برنامره مسرت ل
توسط سازمان تأمين ميشود.

( -5قسمت دوم)

تبصره ()21

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

تفریغ بند (و)

بند (و)
حكم ذيل جدول ( *)17قانون بودجه سرال  1394كرل كشرور برراي سرال  1396تنفيرذ
ميگردد.

در اجراي مفاد حكم ذيل جدول شماره ( )17قانون بودجه سال  1394كل كشور تنفيرذي
در سال  ،1396كارگروه (كميته) مربوط به منظور توزي اعتبار جؤ ( )7ردي  114000جردول
شماره ( )7قانون بودجه سال  1396كل كشور با عنوان «اعتبار متمركرؤ كمرك بره اشرخاص
ح وقي ديردوفتي» هشت جلسه تشكيل داده و مبل هفتاد و يرك ميليرارد و ششصرد و وهرل
ميليون ( )71.640.000.000ريال از اعتبار جؤ مذكور را بين نهادهراي ذيربرط توزير نمروده
است.
سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ردي متفرقه  550000-116تحرت عنروان
«اتحاديه جهاني آشوريان (انت افي از جدول  »)17جمعاً مبل دوازده ميليارد و نهصرد و هفتراد و
هفت ميليون ( )12.977.000.000ريال را به اتحاديه جهاني آشوريان (وزارت كشور) تخصري
داده است.

* اعتبارات ردي ( **)50توسط كميتهاي با عیويت سازمان تبلياات اسالمي (دبير) ،شورايعرافي حروزههراي علميره،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامهريؤي كشور با نظارت نمايندگان عیو كميسيونهاي فرهنگري و
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي بين نهادهاي ذيربط توزي ميگردد .اين اعتبرارات بره عنروان كمرك
تل ي شده و بر اساس خريد خدمت از نهادهاي ذي ربط و پس از مبادفه مواف تنامه با سازمان مديريت و برنامهريرؤي كشرور
توزي و تخصي مييابد.
اعتبارات ردي ( **)45توسط سازمان مديريت و برنامهريؤي كشور تخصي مييابد.
** ردي هاي ( )50و ( )45جدول شماره ( )17قانون بودجه سال  1394كل كشور به ترتيب تحت عنوان «كمرك بره
ساير نهادهاي فرهنگي ،ديني (ملي و استاني)» و «اتحاديه جهاني آشوريان» بوده است.

( -6قسمت دوم)
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گزارش تفريغ بودجه سال 1396

تفریغ بند (ز)

بند (ز)
در بندهاي (اف ) و (ب) تبصره ( )20در طول اجرراي قرانون بودجره سرال  1396كرل
كشور در موارد ماايرت حكم ماده ( *)1قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه حاكم است.

بر اسراس بررسريهرا ،حكرم مراده ( )1قرانون احكرام دائمري برنامرههراي توسرعه در
طول اجراي قانون بودجه سال  1396كل كشرور در مروارد مارايرت برا بنردهاي (افر ) و (ب)
تبصره ( )20ماده واحده قانون اخيرافذكر حاكم بوده است.

قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور:
ماده ( :)1دانشگاهها ،مراكؤ و مسسسات آموزش عافي و پژوهشي و فرهنگستانها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از
شوراي گسترش آموزش عافي وزارتخانه هاي علوم ،تح ي ات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پؤشكي و ساير مراج قانوني ذيربط
ميباشند ،بدون رعايت قوانين و م ررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دوفتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور ،قانون مديريت
خدمات كشوري ،قانون برگؤاري مناقصات و اصالحات و افحاقات بعدي آنها و ف ط در وهارووب مصوبات و آييننامههاي مافي،
معامالتي ،اداري ،استخدامي و تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم ،تح ي ات و فناوري و بهداشت ،درمان
و آموزش پؤشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراكؤ آموزش عافي و تح ي اتي وابسته به
نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد ،عمل ميكنند.
تبصره 1ر اعتبارات اختصاصيافته از مناب عمومي دوفت به اين مراكؤ و مسسسات ،كمك تل ي و بعد از پرداخت ،به هؤينه قطعي
منظور ميشود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسسوفيت آنها قابل هؤينه است.
تبصره  2ر هرگونه استخدام جديد از محل مناب عمومي و توسعه تشكيالت اداري منوط به تأييد وزيران علوم ،تح ي ات و فناوري
و بهداشت ،درمان و آموزش پؤشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.
تبصره 3ر هيأت امنا بر اساس ماده ( ) 11قانون افحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از م ررات مافي دوفت ( )2مصوب
 1393/12/4نميتواند عالوه بر آنوه كه از محل مناب عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكؤ مؤبور پادار ميشود،
تعهد جديدي براي سال تصميمگيري و سالهاي بعد مصوب كند.
تبصره 4ر صندوقهاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصرههاي آن ميشوند.
تبصره  5ر هرگونه اصالح ساختار و م ررات مافي ،اداري ،معامالتي ،استخدامي و تشكيالتي دانشگاهها و مسسسات آموزش عافي
و پژوهشي دوفتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي ف ط مشمول اين ماده و تبصرههاي آن است.
تبصره  6ر دوفت موظ است براي مشاركت انجمنهاي علمي ،نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها و مجام علمي و
پژوهشي بينافمللي و برتر جهان و بهرهگيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهمكردن فرصتهاي مطافعاتي
مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار الزم را ايجاد نمايد.
تبصره  7ر به منظور گسترش و ارت اي كيفيت و اثربخشي آموزش عافي و مهارتآموزي ،دوفت موظ است نسبت به تح ق
موارد زير اقدام كند:
1ر اعیاي هيأت علمي مي توانند با مواف ت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مسسسات و شركتهاي صد درصد
( )%100خصوصي دانشبنيان اقدام و يا در اين مسسسات و شركتها مشاركت كنند.
اين مسسسات و شركتها براي انع اد قرارداد پژوهشي مست يم و يا ديرمست يم با دستگاههاي اجرايي ،مشمول قانون من مداخله
كاركنان دوفت در معامالت دوفتي و اصالحات بعدي آن نيستند.
2ر به دوفت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دوفتي ،آزاد اسالمي ،علمي ر كاربردي و پيام نور و
دانشگاههاي فني و حرفه اي و مسسسات آموزش عافي ديردوفتي كه داراي مجوز از وزارتخانههاي علوم ،تح ي ات و فناوري يا بهداشت،

درمان و آموزش پؤشكي ميباشند ،تسهيالت اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذيربط براي پرداخت وام
بلندمدت قرضافحسنه به دانشجويان قرار دهد.
3ر وزارتخانههاي علوم ،تح ي ات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پؤشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي و مركؤ آمار ايران ،رشتههاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.
4ر دانشگاه پيامنور مكل است شصت درصد ( ) %60از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان
واحد و ماب ي را براي توسعه و تجهيؤ واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.

( -7قسمت دوم)

