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دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی مجازنـد نسـبت بـه         -18ماده 
پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایراینی دانشگاههاي خارجی مورد 
تائید وزارتخانه هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان و آمـوزش        

ي و یا ریالی آنها را تصـویب هیـأت امنـاء و تائیـد     پزشکی اقدام کنند و شهریه ارز
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخـذ  

 .و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امنـاء و حسـب مـورد بـا     

 . وزارتخانه هاي فوق الذکر خواهد بودتائید 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خـارج  
از کشور و متخصصان خارجی براي رفع نیازهاي آموزشـی و پژوهشـی دعـوت بـه     
عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ریالی مرتبط را بـا تصـویب هیـأت امنـاء ازمحـل      

 .و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط  انجام دهند اعتبارات دانشگاه
تعرفه هاي آب، برق وگاز مصرفی مراکـز فرهنگـی، آموزشـی و ورزشـی      -37ماده 

نظیر کتابخانه ها ، موزه ها، مهد کودکهـا  ( دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی 
ش فنـی و  ،کودکستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراکز آموز

حرفه اي، حوزه هاي علمیه، مساجد، حسـینیه هـا، باشـگاههاي ورزشـی و مراکـز      
بـر مبنـاي تعرفـه آموزشـی محاسـبه و پرداخـت       ) شبانه روزي نگهداري معلوالن

 .خواهد شد
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قـانون برنامـه   ) 160(کلیه دستگاههاي ملی و استانی مـذکور در مـاده    -44ماده 
نگی جمهوري اسالمی ایران مکلفند کلیه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فره

مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی ، تفریحی، آموزشی و ورزشی که براي 
 -استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را بـه طریـق خـودگردان درآمـد    

هزینه اي اداره نمایند به نحوي که بـراي اداره و نگهـداري ایـن مراکـز هیچگونـه      
بـر  ) اعم از هزینه پرسنلی، اداري، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظـایر آن  (زینه اي ه

 . دولت تحمیل نگردد
استفاده از اعتبـارات خـارج از شـمول قـانون محاسـبات عمـومی کشـور مصـوب         

 . نیز براي این امور ممنوع می باشد 1/6/1366
برنامـه چهـارم   قـانون  ) 160( به دستگاههاي اجرایی مـذکور در مـاده     -46ماده 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شـود  
به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش اعتبارت هزینـه اي ، نسـبت بـه خریـد     
خدمات ، براي انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخـش غیـر   

 . افه از مردم نگردد ، اقدام نماینددولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اض
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور و  

 . وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
اعتبارات ردیف هاي متفرقه مربوط  به دستگاههاي مختلف که توزیع و  -49ماده 

اجرایی اختصاص می یابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصـوب    به دستگاههاي
هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي اضـافه مـی گـردد و مصـرف آن طبـق      

 . قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده ، صورت می گیرد
ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمـی در کلیـه دسـتگاههاي     -68ماده 

ادارات و سـتادهاي وزارتخانـه هـا ممنـوع اسـت و منحصـراً دانشـگاهها و         اجرایی
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موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري که تاسیس آنها بـه تصـویب شـوراي    
گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذیصالح رسیده است می توانند برابـر  

، اجتمـاعی و   قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي     ) 49(ماده )الف ( مفاد بند 
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقـدام  

 .کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد. کنند
شرط قبولی در آزمون ادواري براي استخدام نیرو در اسـتانهاي محـروم    -69ماده 

 . ستانها لغو می گرددبراي نیروهاي بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی براي این ا
 




