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 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 

 5ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون محاسبات »مكرر( به  17متن زير به عنوان ماده )

 گردد: الحاق مي« 7/6/7666عمومي كشور مصوب 

ها و  مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه 17ماده 

قانون،  ( اين2مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده )

هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و  به دستگاه

غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط 

هاي دولتي و  شود و مبالغي كه به دانشگاه تعيين شده يا مي

احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، 

طرحهاي تحقيقاتي جهاد شناسي،  فرهنگستانها و بنياد ايران

هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت  دانشگاهي و حوزه

بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام 

خميني )ره( و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و 

هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت  اورژانس و پروژه

 گردد، ممنوع است. مي

ها، مؤسسات  داياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهه

( اين قانون اهدا 4دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده )

داري كل  شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه مي

شود واريز  هاي مذكور افتتاح شده يا مي كشور براي دستگاه

ي اهدا كننده، برابر گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفها

اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و  نامه آيين

رسد. هدايايي كه به  دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي

گردد  ها و مؤسسات دولتي اهدا مي طور غير نقدي به وزارتخانه

مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين 

ايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت گونه موارد را ب

نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته 

شود و چنانچه  امداد امام خميني )ره( هداياي خاص تلقي مي

اهدا كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شوراي مشاركت 

مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني )ره( به مصرف 

 خواهد رسيد.

 6ماده  -برنامه سوم توسعه 

شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت  به دولت اجازه داده مي

ريزي كشور، براي انجام معامالت دولتي ساير  و برنامه

نامه و...(  ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار )سفته، بيمه

و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و 

هاي موجود يا سپرده  يل قطعي آنان را عالوه بر ضمانتنامهتعد

 نقدي )به استثناي چك( به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد.

 7ماده  -برنامه سوم توسعه 

كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين 

شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي  برنامه و بودجه منظور مي

گردد. سود حاصل  اري به هزينه قطعي منظور ميو مؤسسات اعتب
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از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيالت وجوه مذكور 

گردد  نامه اجرايي اين ماده تعيين مي به ترتيبي كه در آيين

هاي  داري كل واريز و عينًا در بودجه اي در خزانه به حساب ويژه

 اظ خواهد شد.سنواتي مجددًا براي تحقق اهداف مورد نظر لح

 8ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون نظام ( »9به ماده ) 6متن زير به عنوان تبصره 

 الحاق شود:« 76/6/7611هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 

مندي و اوالد براي بازنشستگان  ـ كمك هزينه عائله 6تبصره 

كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و 

از كار افتاده )بدون شرط سني( عالوه بر ميزان مستخدمين 

مندي  مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله

%( حداقل حقوق مبناي جدول 721معادل يكصد و بيست درصد )

و حق « قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت( »7ماده )

و  اوالد به ازاي هر فرزند )حداكثر تا سه فرزند( معادل سي

%( حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت 63پنج درصد )

قانون خدمات كشوري اين  719ماده  4) طبق تبصره  گردد. مي

 تبصره لغو مي گردد (

 9ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون تسهيالت ( »77به ماده ) 2متن زير به عنوان تبصره 

« 67/6/7614استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب 

 گردد: الحاق مي

ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت  2تبصره 

%( و باالتر و جانبازان اعصاب و 31جانبازان پنجاه درصد )

روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور 

جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و 

شود، نسبت به  ازان مراقبت ميميزان ساعت كاري كه از جانب

برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد 

ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح 

 بودجه سنواتي منظور نمايد.

 77ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون ( »9به ماده ) 6و  2هاي  متن زير به عنوان تبصره

الحاق « 6/8/7616اني كشور مصوب بيمه همگاني خدمات درم

 گردد: مي

هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه  ـ دستگاه 2تبصره 

اند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان،  خدمات درماني مكلف

بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در 

هاي  مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه

اند حق  گر ديگر مكلف اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه

سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و 

الذكر و مابقي آن  معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق

 گر طرف قرارداد پرداخت نمايند. را به مؤسسه بيمه

موظف است هر  ريزي كشور ـ سازمان مديريت و برنامه 6تبصره 

ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات 

درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون 
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استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب 

بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه 

زمان بيمه خدمات درماني يا همگاني، حسب مورد دراختيار سا

گر ديگر  هاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه دستگاه

 هستند قرار دهد.

 03ماده  -برنامه سوم توسعه 

ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده  كليه وزارتخانه

و ساير « 7/6/7666قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »4)

%( سرمايه و سهام آنها 31رصد )شركتهايي كه بيش از پنجاه د

ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي  منفردًا يا مشتركًا به وزارتخانه

دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي 

بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات 

دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر 

تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و نام يا 

شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه 

آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي 

تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز 

 باشند. تهيه و توزيع كاال كه مشمول مفاد اين ماده مي

هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه  كليه دستگاه الف: به

شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش  داده مي

غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي 

 خريداري نمايند.

هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور  تبصره ـ نمايندگي

رجي مستثنا هستند. نيروي از ممنوعيت خريد خودروي سواري خا

انتظامي جمهوري اسالمي ايران مجاز است ساالنه با پيشنهاد 

وزارت كشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب 

 خودروي خارجي خريداري نمايد.

نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و  ب: آيين

كشور تدوين و به ريزي  دارايي و سازمان مديريت و برنامه

 رسد. تصويب هيئت وزيران مي

 03ماده  -برنامه سوم توسعه 

ها،  خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه

مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول 

قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشموالن 

و نيز « 7/6/7666ات عمومي كشور مصوب قانون محاسب( »4ماده )

هاي مذكور با هواپيماي  مسافرتهاي مسئوالن و كاركنان دستگاه

اختصاصي مطلقًا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با 

گردد. رؤساي سه قوه از شمول  تصويب هيئت وزيران تعيين مي

 ممنوعيت اجاره هواپيما مستثنا هستند.

 07ماده  -برنامه سوم توسعه 

( 61هاي مذكور در ماده ) انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه

هاي  اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطالعيه آگهي

مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پالكاردهاي تشريفاتي و 

هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و  ميهماني
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و كمكها و درآمدهاي  عمراني و اعتبارات خارج از شمول

اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير 

 قانوني در اموال دولتي و عمومي است.

 00ماده  -برنامه سوم توسعه 

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد  به دانشگاه

شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و  ايران

شود به منظور استفاده  اجازه داده مي بيمارستانهاي آموزشي

بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به 

اي وارد ننمايد و  فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه

تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا 

كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز 

اند درآمد حاصل را به حساب  هاي فوق مكلف اره دهند. دستگاهاج

 داري كل واريز نمايند. درآمد اختصاصي نزد خزانه

 03ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون وصول برخي ( »24متن زير به عنوان تبصره به ماده )

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

 گردد: الحاق مي« 28/72/7616

هاي علوم، تحقيقات و فناوري،  بصره ـ به وزارتخانهت

شود كه براي  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي

خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور 

اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي 

اي كنند و ضامنهاي آنان، بر تعهدات خودداري كرده يا مي

التفاوت ريالي نرخ  جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه

روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت 

و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا 

 متضامنًا دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

اي كه به  نامه موجب آيين ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به

هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت،  پيشنهاد وزارتخانه

ريزي كشور  درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه

به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد 

قانون مدني ( »2اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده )

ه گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه ب« 78/2/7611مصوب 

هاي علوم، تحقيقات و  دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه 

 باشند. دادرسي در كليه مراحل معاف مي

 33ماده  -برنامه سوم توسعه 

، %( از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه3پنج درصد )

قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا باالترين مقام 

گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت  دستگاه اجرايي قرار مي

ربط در قالب شرح عمليات  كار عمليات طرحهاي ذي

هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع  موافقتنامه

يب مجلس عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصو

 شوراي اسالمي ممنوع است.

 37ماده  -برنامه سوم توسعه 
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هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به  دستگاه

نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع  پژوهشها استفاده مي

و « 7/6/7666قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »4ماده )

ز اعتبارات عمومي مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه ا

اند حداقل  كنند، موظف پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي

%( از اعتبارات منحصرًا تحقيقاتي مذكور را از 21بيست درصد )

ها و مؤسسات آموزش  طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه

شناسي،  عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران

هاي علوم، تحقيقات و  ي وابسته به وزارتخانهمؤسسات پژوهش

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، 

سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيئت علمي 

ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه  با مجوز مديريت دانشگاه

تبارات %( كل اع31شود پنجاه درصد ) نمايند. اجازه داده مي

قانون محاسبات عمومي كشور »مذكور بدون الزام به رعايت 

و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با « 7/6/7666مصوب 

رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون 

و ديگر مقررات عمومي « قانون محاسبات عمومي كشور»از رعايت 

هاي  هزينه گردد. دستگاه 79/77/7664دولت مستثنا هستند مصوب 

اند در شهريور ماه هر  اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلف

سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت 

ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و  و برنامه

ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را  برنامه

 وط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.به كميسيونهاي مرب

هاي علوم،  نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه آيين

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان 

ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران  مديريت و برنامه

 خواهد رسيد.

 30ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون وصول برخي از درآمدهاي » (86متن مندرج در ماده )

تحت عنوان « 28/72/7616دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

( 86به ماده )« ب»درج و متن زير به عنوان بند « الف»بند 

 گردد: الحاق مي

شود بر  ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي ب: به وزارتخانه

ديريت و اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان م نامه اساس آيين

ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب  برنامه

رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و  هيئت وزيران مي

امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف 

اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي  مستمر و جاري آنها لطمه

ص حقيقي و حقوقي به قيمت روز نگذارد، به صورت موقت به اشخا

 به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

 34ماده  -برنامه سوم توسعه 

قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پايان ( »7به آخر ماده )

هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب  خدمت و بخشي از هزينه

 گردد: عبارت زير الحاق مي« 76/9/7616
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رداخت پاداش موضوع اين قانون خدمت مازاد بر سي سال در پ

 قابل احتساب نخواهد بود.

 53ماده  -برنامه سوم توسعه 

هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كاالهاي داخلي و 

خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت 

هاي اجرايي  گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاه سرمايه

( اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي 61)موضوع ماده 

عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزء وظايف آنها نيست 

 ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده 

ربط صورت  صرفًا بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي

 گيرد.

 63ماده  -برنامه سوم توسعه 

هاي  ر هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژهبه منظو

پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در 

رسد، بنا به پيشنهاد  قوانين بودجه ساالنه به تصويب مي

ريزي  هاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه دستگاه

د تا ياب كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي

ربط قرار گيرد و پس از  هاي اجرايي ذي در اختيار دستگاه

ريزي كشور،  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه 

اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفًا در 

 قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است.

ها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي  دانشگاه

توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي  مي

 علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.

نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت  آيين

ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  و برنامه

اشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد بهد

 رسيد.

 64ماده  -برنامه سوم توسعه 

اي كه براي استفاده  كليه اراضي، امالك و ابنيه

ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون  وزارتخانه

برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و 

يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا  قوانين خاص است به

شود متعلق  به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي

به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري 

اسالمي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا 

بردار در هر  گردد. تغيير دستگاه بهره مؤسسه مربوط درج مي

باشد. كليه اسناد، سوابق،  د به عهده هيئت وزيران ميمور

مدارك موجود مرتبط با اين اموال دراختيار وزارت امور 

گيرد و  اقتصادي و دارايي )اداره كل اموال دولتي( قرار مي

در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد 
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دام ( اين قانون اق89ماده )« ب»هاي مذكور مطابق بند  دستگاه

 خواهد شد.

ـ اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب  7تبصره 

ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي  اختيارات قانوني دستگاه

باشد و  يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي

تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي دراختيار وزارت جهاد 

يحه قانوني اصالح اليحه ال( »62( و )67كشاورزي موضوع مواد )

قانوني احيا و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران 

قانون زمين »شوراي انقالب و اراضي موضوع « 27/7/7639مصوب 

تابع مقررات مربوط است و چنانچه « 2/6/7666شهري مصوب 

هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول  دستگاه

تلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قانون بر آنها مس

قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و 

يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به 

رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت  تصويب هيئت وزيران مي

 بالعوض دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.

 78ده ما -برنامه سوم توسعه 

دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه 

 هاي اجرايي را ابالغ نمايد. ساالنه كل كشور، بودجه دستگاه

اند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به  هاي اجرايي مكلف دستگاه

ريزي  اي توسط سازمان مديريت و برنامه هاي سرمايه تملك دارايي

مربوط به طرحهاي تملك  كشور موافقتنامه شرح عمليات

اي جديد مندرج در قوانين بودجه ساالنه را  هاي سرمايه دارايي

ريزي  سازمان مديريت و برنامه براي مبادله موافقتنامه به

ريزي كشور نيز  كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه

موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصالح 

 و ابالغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.

ريزي  هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه كليه دستگاه

مه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات اند موافقتنا كشور مكلف

اي را بر اساس فرمهاي ابالغي سازمان مديريت و  هزينه

ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان  برنامه

مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابالغ و يا اعاده 

 موافقتنامه مذكور جهت اصالح اقدام نمايد.

 74ماده  -برنامه سوم توسعه 

ها و فصول هزينه  ايش اعتبار هزينه هريك از برنامهافز

ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه ساالنه،  وزارتخانه

ربط،  ها و فصول هزينه دستگاه ذي از محل كاهش ديگر برنامه

اي آن دستگاه تغييري  مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه

شنهاد باالترين %( به پي61حاصل نشود حداكثر تا سي درصد )

ريزي  مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي  باشد دانشگاه كشور مجاز مي

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  وابسته به وزارتخانه

درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه 

كنند و  نمايند و تخصيص دريافت مي جرا ميو طرح، تنظيم و ا
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ها و مؤسسات آموزش  قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه»تابع 

و « شوراي عالي انقالب فرهنگي 7661عالي و پژوهشي مصوب سال 

ها و  قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاه»

ي مجلس شورا 78/71/7669مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 

 باشند. هاي مربوطه مي نامه و آيين« اسالمي

تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول 

 باشد. محدوديتهاي اين ماده مستثنا مي

اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ( »77در اجراي ماده )

، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، «8/6/7634مصوب 

ا از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت كسور مربوط به هر دوره ر

 و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

 83ماده  -برنامه سوم توسعه 

شود در موارد  هاي اجرايي مركزي اجازه داده مي به دستگاه

اي مصوب  %( از اعتبارات هزينه71لزوم حداكثر تا ده درصد )

م بودجه خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظا

استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط 

در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا باالترين مقام دستگاه 

ريزي كشور  ربط توسط سازمان مديريت و برنامه اجرايي مركزي ذي

از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول 

ي دستگاه اجرايي محلي مربوط ا هزينه به اعتبارات هزينه

 اضافه خواهد شد.

 83ماده  -برنامه سوم توسعه 

آالت،  به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين

بيني شده در طراحي طرحهاي تملك  قطعات يدكي مورد نياز پيش

ريزي  اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه هاي سرمايه دارايي

%( اعتبارات مصوب طرحهاي تملك 3ج درصد )كشور تا ميزان پن

%( اعتبارات تملك 71اي ملي و ده درصد ) هاي سرمايه دارايي

اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح  هاي سرمايه دارايي

هاي اجرايي حسب مورد  شود و دستگاه فوق اختصاص داده مي

اند پس از تحويل كاالها و مصالح خريداري شده به  مكلف

انكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در پيم

بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و  نامه اين ماده پيش آيين

 گردد. التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي مابه

 87ماده  -برنامه سوم توسعه 

ربط و  شود بر اساس پيشنهاد وزير ذي به دولت اجازه داده مي

ه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و يا باالترين مقام دستگا

ريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرايي تمام يا  برنامه

اي ملي مندرج  هاي سرمايه هايي از طرحهاي تملك دارايي پروژه

 در قوانين بودجه ساالنه را تغيير دهد.

 80ماده  -برنامه سوم توسعه 

ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند  وزارتخانه

سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب 

اي و از محل  هاي سرمايه اي و تملك دارايي مربوط اعم از هزينه

درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي 
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قانون محاسبات ( ”13متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده )

 ربط ابالغ نمايند. اي ذيبه واحده“ 7/6/7666عمومي كشور مصوب 

در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات 

قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرايي تمام 

اي  هاي سرمايه هايي از هر يك از طرحهاي تملك دارايي يا پروژه

هاي اجرايي يا نيروهاي مسلح جمهوري  براي اجرا به دستگاه

شود، دستگاه يا واحد  ران واگذار و ابالغ اعتبار مياسالمي اي

سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف 

هاي متبادله  است همچنان بر اساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه

 در حدود اعتبارات ابالغي تخصيص يافته عمل نمايد.

 85ماده  -برنامه سوم توسعه 

هاي اجرايي و  به پيشنهاد دستگاه شود الف: اجازه داده مي

ريزي كشور تفكيك اعتبارات  تأييد سازمان مديريت و برنامه

اي مندرج در قوانين  هاي سرمايه فصول طرحهاي تملك دارايي

بودجه ساالنه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصالح 

 موافقتنامه تغيير يابد.

ا تغيير تشكيالت، شود متناسب ب ب: به دولت اجازه داده مي

هاي اجرايي و تغيير در تقسيمات  جايي وظايف بين دستگاه جابه

ريزي كشور،  كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

اي مصوب را  هاي سرمايه اي و تملك دارايي اعتبارات هزينه

 تغيير دهد.

ج: هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد 

 هاي اصالحي درج گردد. ن تبصره بايستي در موافقتنامهربط اي ذي

 88ماده  -برنامه سوم توسعه 

در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در 

( قانون اساسي جمهوري 61ام ) ( و سي29اصول بيست و نهم )

اسالمي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و 

اي و بهبود ارائه خدمات به  ات هزينهكاهش تدريجي اعتبار

مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف 

(، بيست و 6بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم )

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و 61ام ) ( و سي29نهم )

ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه  مصالح عامه، وزارتخانه

ر ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از دا عهده

اي، آموزش عمومي، تربيت بدني،  قبيل آموزش فني و حرفه

درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان 

هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات  سرپرست، كتابخانه بي

ند مجازند باش شهري و روستايي، ايرانگردي و جهانگردي مي

هاي دولت  براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي

بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام 

 دهند:

الف: اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه 

بايست صالحيتهاي  باشند مي خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي

ربط  انه فعاليت از مراجع قانوني ذيفني و اخالقي الزم و پرو

 داشته باشند.
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ب: ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه 

روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير 

 شود. دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي

هاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي  ج: دستگاه

خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي 

موضوع بند الف و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به 

خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام 

 نمايند.

گونه واحدها، دولت موظف  براي ايجاد و توسعه اين -تبصره

زمين، ارائه خدمات است حمايتهاي الزم از قبيل واگذاري 

زيربنايي و استفاده از تسهيالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و 

گردد  بيني مي به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش

 اقدام نمايد.

قانون برنامه سوم توسعه ( ”64د: در اجراي بند ب ماده )

، “اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ل اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، هاي مشمو دستگاه

تمام خود را به صورت  اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه

اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند الف واگذار 

 نمايند.

در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به  -7تبصره

 رعايت بند الف الزامي است:

 ها. ها و دهياري تي نظير شهردارينهادهاي عمومي غير دول -

المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل  مؤسسات عام -

 شوند. شده يا مي

نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط  -

 بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.

 ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. -

دولتي كه از نفايس ملي  واگذاري بناها و اموال -2تبصره

 گردد. باشند مشمول حكم اين بند نمي مي

شوند  تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي -6تبصره

باشد. در موارد استثنايي با ذكر داليل موجه و پس  ممنوع مي

التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري  از دريافت مابه

ربط  رين مقام دستگاه اجرايي ذيبه نفع دولت با پيشنهاد باالت

 و تصويب هيئت وزيران بالمانع است.

گذاري كليه اموال منقول  تعيين ميزان اجاره و قيمت -4تبصره

و غير منقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن 

كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي 

 گيرد. دادگستري صورت مي

هاي  اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه اجراي -3تبصره

كثيراالنتشار براي اطالع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام 

 خواهد شد.

توانند بر اساس قرارداد  هاي مشمول اين ماده مي هـ: دستگاه

منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي 

ده از دستگاه هايي كه از پرسنل منفك ش المنفعه، تعاوني عام
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اجرايي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند الف 

باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر  مي

اموال منقول و غير منقول به آنها واگذار نمايند. در اين 

صورت اين واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد 

 اداره خواهند شد.

ليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال مسئو -7تبصره

 باشد. دولت به عهده طرف قرارداد مي

اند با دريافت سرانه متناسب  گونه واحدها موظف اين -2تبصره

نمايند بر اساس  ربط دريافت مي هاي اجرايي ذي كه از دستگاه

ربط بر اساس بند ز اين ماده  هاي مصوب توسط مراجع ذي تعرفه

 خدمت نمايند.

طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد  -6بصرهت

مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن 

%( از كاركنان شاغل را به 31واحدها حداقل پنجاه درصد )

عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام 

گاه رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دست

 ربط اشتغال خواهند يافت. ذي

و: تعيين سياستهاي اجرايي، استانداردها، اعمال نظارت 

گونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه  حاكميت دولت بر اين

 ربط انجام خواهد شد. توسط باالترين مقام دستگاه ذي

الذكر  ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غير دولتي فوق

گردد و در مواردي كه  مربوط تعيين مي مطابق ضوابط قانوني

ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا 

ربط به تصويب شوراي اقتصاد  باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي

 خواهد رسيد.

هاي جاري و حجم  ح: دولت موظف است به منظور كاهش هزينه

ف هاي دولت، برنامه اجرايي اين ماده را حسب وظاي تصدي

هاي  جويي در هزينه مربوط، شامل هدفهاي كمي و ميزان صرفه

ها به بخش  دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه

غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور 

 نمايد.

هاي دولتي حاصل از اين ماده به  ط: كليه درآمدهاي دستگاه

 گردد. داري كل واريز مي حساب خزانه

نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط  ي: آيين

ربط  هاي ذي ريزي و با همكاري دستگاه سازمان مديريت و برنامه

 رسد. تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي

 84ماده  -برنامه سوم توسعه 

 شود: ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي به وزارتخانه

تمام و خاتمه  اي نيمه اي سرمايهه هاي تملك دارايي الف: پروژه

يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي 

ريزي  خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه

كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از 

طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و 

داري كل( واريز  را به درآمد عمومي )نزد خزانهوجوه حاصل 
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نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي 

 شود. عمومي غير دولتي نيز مي

هاي  ب: حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه

ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز  وابسته به وزارتخانه

ريزي كشور و تصويب هيئت  ريت و برنامهبه پيشنهاد سازمان مدي

وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان 

ريزي  ريزي استان و تصويب شوراي برنامه مديريت و برنامه

 هاي دولتي نيازمند واگذار گردد. بالعوض به دستگاه

 47ماده  -برنامه سوم توسعه 

مدهاي دولت و قانون وصول برخي از درآ( ”26بند ب ماده )

به شرح زير اصالح “ 28/72/7616مصرف آن در موارد معين مصوب 

 شود: مي

%( از حقوق و مزاياي كليه كاركنان 61معادل سي درصد )

خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي 

شود از كارفرمايان مربوط دريافت و  كارگران ايراني اخذ مي

 داري كل( واريز نمايد. زد خزانهبه حساب درآمد عمومي )ن

 330ماده  -برنامه سوم توسعه 

هاي  اي، تملك دارايي شود كل اعتبارات هزينه اجازه داده مي

هاي آموزش عالي و  ها و مؤسسه اي و اختصاصي دانشگاه سرمايه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  پژوهشي وابسته به وزارتخانه

فرهنگستانها و مراكز  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و

ها كه داراي مجوز  آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاه

قانون ”باشد، بر اساس  از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي

ها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي  تشكيل هيئت امناي دانشگاه

قانون نحوه انجام ”و “ شوراي عالي انقالب فرهنگي 7661مصوب 

هاي آموزش عالي و  ها و مؤسسه مالتي دانشگاهامور مالي و معا

و “ مجلس شوراي اسالمي 78/71/7669تحقيقاتي مصوب 

هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و  نامه آيين

بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به 

قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( ”67استثناي ماده )

هاي طرحهاي تملك  هزينه شود. موافقتنامه “7/6/7666

الذكر )به استثناي طرحهاي  اي مراكز فوق هاي سرمايه دارايي

هاي متبوع با سازمان  تجهيزاتي( با هماهنگي وزارتخانه

گردد. انجام امور مالي  ريزي كشور مبادله مي مديريت و برنامه

ير ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز سا و معامالتي دانشگاه

الذكر و يا مجلس  هايي كه داراي مجوز از شوراي فوق دستگاه

 باشد. باشند صرفًا مشمول مقررات اين ماده مي شوراي اسالمي مي

 333ماده  -برنامه سوم توسعه 

اي  هاي سرمايه اي و تملك دارايي نحوه تخصيص اعتبارات هزينه

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي  و اختصاصي دانشگاه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  بسته به وزارتخانهوا

قانون نحوه ( ”4( و )6درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد )

هاي آموزش  ها و مؤسسه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاه
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هاي مربوطه  نامه و آيين“ 78/71/7669عالي و تحقيقاتي مصوب 

 خواهد بود.

 336 ماده -برنامه سوم توسعه 

شود كه بر  ها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي به دانشگاه

اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي 

ها و مراكز پژوهشي و صنعتي  و توسعه همكاري علمي با دانشگاه

 ساير كشورها اقدام نمايند.

درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس 

داري كل( معادل  يز به حساب درآمد عمومي )نزد خزانهاز وار

وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه ساالنه 

منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در 

 ربط قرار خواهد گرفت. ها و مراكز پژوهشي ذي اختيار دانشگاه

 337ماده  -برنامه سوم توسعه 

هاي موضوع  از خارج از كشور توسط دستگاهخريد دانش فني 

هاي تملك  ( اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه66ماده )

اي مذكور در قوانين بودجه ساالنه به شرطي  هاي سرمايه دارايي

مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

. دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد

وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطالع از كليه مراكز 

ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به  ذي

 دستگاه اجرايي درخواست كننده اعالم نمايد.

 338ماده  -برنامه سوم توسعه 

هاي اجرايي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي  كليه دستگاه

به دولت و غير دولتي  دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته

اند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد  موظف

ساز و غير  هايي كه به نحوي با پرتوهاي يون پرتوزا و دستگاه

ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي  يون

عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. 

موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ سازمان مذكور 

 دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.

اند از  در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي الزم موظف

طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي 

 سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.

 334ماده  -مه سوم توسعه برنا

ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع 

ها و سازمانهاي  تحصيلي باالتر از كارداني توسط وزارتخانه

دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  است به جز وزارتخانه

هاي نيروهاي مسلح  شكي و همچنين دانشگاهدرمان و آموزش پز

 بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

 333ماده  -برنامه سوم توسعه 

باشد و قوانين  االجرا مي الزم 7/7/7687اين قانون از تاريخ 

 گردد. مغاير با آن لغو مي
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قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت 

( قانون اساسي جمهوري 83هشتاد و پنجم ) تبصره طبق اصل

اسالمي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه 

يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 

مجلس شوراي اسالمي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

ل مدت بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سا

به  8/72/7681اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 

 تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 

 


