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 قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت 

 و تنفیذ شده در قانون برنامه چهارم توسعه  1380مصوب سال 
 

اجازه داده می شـود کـل اعتبـارات هزینـه اي، تملـک دارایـی هـاي         -103ماده 
سرمایه اي و اختصاصی دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی و پژوهشی وابسته 

وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی   به 
و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر  دسـتگاهها کـه داراي   
مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالی مـی باشـد، براسـاس قـانون تشـکیل      

شـوراي   1367هیأت امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصـوب  
عالی انقالب فرهنگی و قـانون نحـوه انجـام امـور مـالی و معـامالتی دانشـگاهها و        

مجلـس شـوراي    18/10/1369موسسه هاي آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی مصـوب     
اسالمی و آئین نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صـورت کمـک و بـدون    

قـانون  ) 31( به استثناي ماده  الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور
موافقـت نامـه هـاي    . هزینـه شـود   1/6/1366محاسبات عمـومی کشـور مصـوب    

به اسـتثناي طرحهـاي   ( طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي مراکز فوق الذکر 
با هماهنگی وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي   ) تجهیزاتی 

ام امـور مـالی و معـامالتی دانشـگاهها و موسسـات       انجـ . کشور مبادله می گـردد  
آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههایی که داراي مجوز از شوراي فوق الذکر و یـا  

 .مجلس شوراي اسالمی می باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می باشد
نحوه تخصیص اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هـاي سـرمایه اي و    -104ماده 

ی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحققاتی وابسته به وزارتخانه هاي اختصاص
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و ) 3(علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براسس مواد 
قانون نحوه انجام امور مالی و معـامالتی دانشـگاهها و موسسـه هـاي آمـوزش      ) 4(

 . بوطه خواهد بودو آئین نامه هاي مر 18/10/1369عالی و تحقیقاتی مصوب 
به وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقـات  و   -105ماده 

فناوري اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارك تحصـیلی فـارغ التحصـیالن و    
دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشـور  

 .یز نمایندوار) نزد خزانه داري کل( 
به دانشـگاهها و مرکـز پژوهشـی اجـازه داده مـی شـود کـه براسـاس          -106ماده 

سیاستهاي کلی دولت نسبت به انجـام قراردادهـاي پژوهشـی و توسـعه همکـاري      
 .علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشسی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند

هشـی پـس از واریـز بـه     درآمدهاي ناشی از فروش دانش فنی و اجـراي امـور پژو  
معادل وجوه واریزي از محـل ردیـف   ) نزد خزانه داري کل( حساب درآمد عمومی 

خاصی که در قوانین بودجه ساالنه منظور خواهد شـد جهـت توسـعه کیفـی امـر      
آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکـز پژوهشـی ذیـربط قـرار خواهـد      

 .گرفت 
رج از کشور توسط دسـتگاههاي موضـوع مـاده    خرید دانش فنی از خا -107ماده 

این قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملک دارایی هـاي سـرمایه اي   ) 33(
مذکور در قوانین بودجه ساالنه به شرطی مجاز خواهد بود که بـا تشـخیص وزارت   
علوم، تحقیقات و فناوري دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشـور وجـود نداشـته    

رتخانه مذکور موظف است با کسب اطالع از کلیه مراکز ذیربط حـداکثر  وزا. باشد 
ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد بـه دسـتگاه هـاي اجرایـی درخواسـت      

 .کننده اعالم نماید
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ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصـیلی   -109ماده 
انهاي دولتی و موسسـاتی کـه شـمول    باالتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازم

قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است یه جز وزاتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناري و 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههاي نیروهاي مسلح بـدون  

 .مجوز شوراي گسترش آموزش عالی ممنوع است 




