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 هـ 26601ت /10560: شماره 
 1/4/1381: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
 ت وفناوريوزارت علوم،تحقیقا -وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

 
بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هـاي   26/3/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 

علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و  
سازمان  11/3/1381مورخ  39666/105برنامه ریزي کشور ، موضوع نامه شماره  

 –تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت      قانون ) 42(یاد شده و به استناد ماده 
 .آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود -1380مصوب 

 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 42(آئین نامه اجرایی ماده 

 1ماده 
و طـرح هـاي تملـک    ) جـاري  ( دستگاههاي اجرایی کـه از اعتبـارات هزینـه اي    

مربـوط بـه پـژوهش هـا اسـتفاده مـی نماینـد و        ) عمرانـی (اي داراییهاي سرمایه 
 -قـانون محاسـبات عمـومی کشـور    ) 4(همچنین شرکت هاي دولتی موضوع ماده 

و موسسات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت کـه از اعتبـارات عمـومی         -1366مصوب 
پژوهشی و یا اعتبارات مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حـداقل  بیسـت   

از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریـق عقـد قراردادهـاي    ) %20(درصد 
ــی ،     ــر دولت ــی و غی ــوزش عــالی دولت ــا دانشــگاه هــا و موسســات آم پژوهشــی ب
فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانـه هـاي   
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شـگاهی و  علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی،جهاد دان  
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزي یـا اعضـاي هیـأت علمـی بـا مجـوز        
مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده که در این آئین نامه به اختصار 

 .موسسات پژوهشی نامیده می شوند، هزینه نمایند
بـه  اعتبارات منحصراً تحقیقاتی عبارت است از اعتبارات عمومی مربـوط   -1تبصره 

فصل تحقیقات به استثناي اعتباراتی که از ردیف هاي متفرقه به دستگاه ها ابـالغ  
می گردد که در دسـتگاههاي اجرایـی و شـرکتهاي دولتـی و موسسـات انتفـاعی       

قانون بودجه ) 3(این آئین نامه و پیوست شماره ) 1(وابسته به دولت موضوع ماده 
 :به شرح زیر است

 :در دستگاههاي اجرایی -الف
کل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي هر دستگاه از فصـل تحقیقـات بـه     -1

 .استثناي طرح هاي ساختمانی و تجهیزاتی 

 . اعتبارات هزینه اي دستگاههاي اجرایی پس از کسر حقوق و مزایاي مستمر  -2

این ) 1(در شرکتهاي دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده  -ب
 : قانون بودجه) 3(درج در پیوست شماره آئین نامه من

 از حسابهاي جاري ) جزئی از هزینه (اعتبار تحقیقات  -1

 از حسابهاي جاري) جزئی از سایر هزینه هاي سرمایه اي (اعتبار تحقیقات  -2

موافقت کتبی ریاست موسسات پژوهشی یا نمایندگان مجـاز آنهـا بـه      -2تبصره 
علمی یا دستگاههاي اجرایی قابل قبـول  عنوان مجوز براي همکاران اعضاي هیأت 

 .خواهد بود
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از اعتبـارات  %) 30(دستگاههاي اجرایی موظفند حـداقل سـی درصـد     – 3تبصره
این آئین نامه را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها یـا موسسـات   ) 1(موضوع ماده 

 .هزینه نمایند) به جز شهر تهران( پژوهشی استان ها 
 2ماده 

ایـن آئـین نامـه از طریـق عقـد قـرارداد بـا موسسـات         ) 1(ماده  اعتبارات موضوع
پژوهشی یا اعضاي هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشـی  

 .در زمینه هاي زیر قابل هزینه می باشد
 .اجراي طرح هاي پژوهشی مورد نیاز دستگاه اجرایی مربوط: الف 

اي دانشــجویان ، مــورد نیــاز اجــراي  پــروژه هــاي کارشناســی ارشــد و دکتــر: ب
 دستگاههاي اجرایی مربوط 

 3ماده 
کلیه دستگاههاي اجرایی مشمول موظفند هـر شـش مـاه یکبـار میـزان و درصـد       

این آئین نامـه و گـزارش آن را بـه سـازمان مـدیریت و      ) 1(اعتبارات موضوع ماده 
،  برنامه ریزي کشور اعالم و سازمان مذکور نیز موظف است پـس از جمـع بنـدي   

 .گزارش الزم را به کمیسیونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
 4ماده 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در هنگام مبادلـه موافقـت نامـه موظـف بـه      
 .رعایت مفاد این آئین نامه است

  5ماده 
ایـن  ) 1(ذي حسابان و عوامل مالی دستگاههاي اجرایـی مشـمول موضـوع مـاده      

از اعتبـارات تخصـیص یافتـه بـه     %)  20(ه مکلفند حداقل بیسـت درصـد  آئین نام
قـانون  ) 42(دستگاههاي اجرایی ذیربط را طبق این آئین نامه بـراي اجـراي مـاده    
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تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، براساس جدول زمـان بنـدي محفـوظ نگـه     
ن مـدیریت و  دارند و گزارش عملکرد مربوط را قبل از پایان شهریور ماه به سـازما 

 . برنامه ریزي کشور را ارائه نمایند
  6ماده 

ایـن آئـین نامـه در    ) 1(اعتبارات قراردادهـاي موضـوع مـاده    %) 50(پنجاه درصد 
دستگاههاي اجرایی مشمول، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشـور  

حـوه  و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایـت قـانون ن   1366مصوب  –
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی و     

قابـل  هزینـه      -1364مصـوب    -دیگر مقررات عمـومی دولت مستثنی هسـتند  
 .می باشد




