
 ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 ٥٨٢٣٧ شماره /٩١٤ ( ٤٩٣١  ٤٩٣١ )

 نژاد احمدي محمود دآتر آقاي جناب

 ايران اسالمي جمهوري محترم رياست

 ٢١ مورخ ٢١٧٢٣١ شماره نامه به عطف /١١/ سوم و بيست و يكصد اصل اجراي در ١٨٣٣

راناي اسالمي جمهوري اساسي قانون ( ١٢٨  ( جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 

 علني جلسه مصوب ( ١٨٤١  ١٨٤٩ ) ايران اسالمي /١١/ اسالمي شوراي مجلس ١٨٣٤

 ١٧ مورخ

 به ( ١٨٣٤  ١٨٤٨ ) ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه اليحه عنوان با آه

 اساسي قانون ( ١١٢ ) دوازدهم و يكصد اصل مطابق و تقديم اسالمي شوراي مجلس

 جمهوري

 مجمع آن تأييد با بود گرديده ارسال نظام مصلحت تشخيص محترم مجمع به ايران اسالمي

 به

 .گردد مي ارسال پيوست

 الريجاني علي  اسالمي شوراي مجلس رئيس

 ٢٩٦٦٤٣ شماره ١٨٣٤/١١/١١

 جمهور رئيس راهبردي نظارت و هريزي برنام محترم معاونت

 مورخ علني جلسه مصوب ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 ١١/١٧/ شوراي محترم مجلس سوي از آن مواد از برخي آه اسالمي شوراي مجلس ١٨٣٤

 اظهارنظر از پس بود، گرديده ارسال نظام مصلحت تشخيص محترم مجمع به اسالمي

 مجمع

 نامه طي يادشده / ٨١ مورخ ٩١٤ /١١/ گرديده واصل اسالمي شوراي مجلس ١٨٣٤

 ٥٨٢٣٧ شماره

 .گردد مي ابالغ اجراء جهت پيوست به است،

 نژاد احمدي محمود  جمهور رئيس

 ٤٩٣١  ٤٩٣١ ) ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )

 ايراني  اسالمي فرهنگ  اول فصل

نيغ فرهنگ و (ص) محمدي ناب اسالم مباني تبيين منظور به  ٥ ماده  انقالب آريم، قرآن 

 و اسالمي



 شناساندن نيز و رهبري معظم مقام و (ره) خميني امام حضرت سياسي و ديني هاي انديشه

 معرفي و

 براي ويژه به فارسي ادبيات و زبان و خط گسترش و ايراني  اسالمي تمدن و فرهنگ

 از خارج ايرانيان

 اديان پيروان بين همگرايي و گو و گفت تقويت و اسالمي مذاهب تقريب بر تأآيد با آشور،

 علمي نخبگان و

 از صيانت و مشناسي اسال ايرانشناسي، مراآز با همكاري و ارتباط توسعه و جهان فكري و

 معنوي، مفاخر

 « الملل بين سطح در ايران اسالمي جمهوري فرهنگي روابط توسعه ملي سند » پايان تا

 علمي و فرهنگي

 (اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان) اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت توسط برنامه اول سال

 همكاري با

 جامعه و قم علميه حوزه عالي شوراي مرتبط، دستگاههاي ساير و خارجه امور وزارت

 العالميه المصطفي

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه

قاعب از بهينه هگيري بهر و فرهنگي مذهبي فضاهاي توسعه منظور به  ٦ ماده  متبرآه، 

 اماآن و شهدا گلزار

 اجتماعي سياسي، تربيتي، و عبادي پايگاه يترين اصل عنوان به مسجد جايگاه تثبيت و مذهبي

 و

 :شود مي انجام زير اقدامات فرهنگي

 هاي مجموعه درماني، مراآز و بيمارستانها آموزشي، مراآز اجرائي، دستگاههاي آليه  د

 ورزشي،

حيتفري رفاهي، هاي مجتمع  نسبت موظفند غيردولتي، يا دولتي از اعم تجاري هاي مجتمع و 

 يا احداث به

 .نمايند اقدام نمازخانه يا مسجد براي مناسب و آافي فضاي نگهداري و اختصاص

 توسعه و قهرماني همگاني، ورزش توسعه منظور به است مكلف دولت  ٤٩ ماده

 ورزشي زيرساختهاي

 :دهد انجام را زير اقدامات



هتبصر  هاي حرف ورزش به شكل هر به آشور آل بودجه محل از وجهي هرگونه پرداخت  

 .است ممنوع

 فناوري و علم  دوم فصل

 انساني، علوم ههاي رشت در ويژه به عالي آموزش در بنيادين تحول منظور به  ٤٥ ماده

 جنبش تحقق

 ارتقاء هدف با و اي حرفه اخالق و اسالمي هاي ارزش اعتقادي، مباني تعميق و افزاري نرم

 حوزه در آيفي

 و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، ههاي وزارتخان اسالمي، تربيت و دانش

 پزشكي آموزش

 :دهند انجام را زير اقدامات مكلفند

 عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها هبندي رتب و ارزيابي و نظارت جامع نظام استقرار  و

 بر پژوهشي و

وردم شاخصهاي اساس  مصوبات با مغايرت عدم به منوط مذآور هاي وزارتخانه تأييد 

 انقالب عالي شوراي

 پژوهشي و آموزشي آيفيت ارتقاء هدف با فرهنگي

 و گسترش هرگونه آيفيت، تضمين و ارزيابي و نظارت جامع نظام استقرار از پس  تبصره

 توسعه

 وزارتخانه سوي از ابالغي شاخصهاي رعايت به موآول تحصيلي مقاطع و گروهها ها، رشته

 يربط ذ هاي

 تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه .است تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها توسط

 و فناوري و

 و آيفيت سنجش اجرائي عمليات مجازند مورد حسب پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 بر را هبندي رتب

يردولتيغ بخش در تأييد مورد مؤسسات به نظام اين اساس  .نمايند واگذار 

 و منطقه در فناوري و علمي دوم جايگاه به دستيابي منظور به است مجاز دولت  ٤٦ ماده

 پايان تا آن تثبيت

 :دهد انجام را زير اقدامات پنجم، برنامه

 مؤسسات و هها دانشگا در آاربردي آزمايشگاه تجهيز و اندازي راه ايجاد، به نسبت  د

 شهرآهاي آموزشي،



شگاهي،دان  از رشد مراآز و فناوري و علم پارآهاي فناوري، شهرآهاي تحقيقاتي، علمي، 

 طريق

 پژوهشي نيروي از بخشي .نمايد اقدام آنها وابسته و تابعه شرآتهاي و اجرائي دستگاههاي

 اين

 و علمي هيأت اعضاء شرآت، يا اجرائي دستگاه پژوهشگران توسط تواند مي آزمايشگاهها

 دانشجويان

التتحصي  از بخشي يتوانند م شرآتها و اجرائي دستگاههاي .گردد تأمين دانشگاه تكميلي 

 اعتبارات

 .نمايند هزينه آزمايشگاهها اين طريق از را خود پژوهشي

 موظفند پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه  و

 ساير همكاري با

قداماتا اعمال ضمن ربط ذي دستگاههاي  گزارش و نموده پايش را آن شاخصهاي ذيل 

 به را ساالنه عملكرد

 .نمايد ارائه اسالمي شوراي مجلس تحقيقات و آموزش آميسيون

 و آموزشي عدالت اساس بر عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها آيفي و آمي ارتقاء ١

 اولويتهاي

 ماده اين احكام ساير رعايت با انداز چشم سند

 و دولتي از اعم عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها وقت تمام علمي هيأت هرم اصالح ٢

 ساالري شايسته بر تأآيد با و الزم بسترهاي آوردن فراهم با غيردولتي

 از نالمللي بي معتبر تحقيقاتي و آموزشي نهادهاي و مراآز با علمي ارتباطات گسترش ٨

 طريق

هايه دور برگزاري مشترك، دانشگاههاي اندازي راه  مشترك اجراي مشترك، آموزشي 

 و پژوهشي طرحهاي

 ويژه به اسالم جهان و منطقه آشورهاي بر تأآيد با ديگر آشورهاي با دانشجو و استاد تبادل

 هاي زمينه در

 اساس بر ايران اسالمي جمهوري تدار اولوي و پيشرفته علوم و ديني معارف انساني، علوم

 جامع نقشه

 علمي هيأت اعضاء توانمندسازي و آشور علمي توسعه هدف با آشور علمي

 برنام سياستگذاري، جهت آشور پژوهشي هاي سازمان و نهادها بين هماهنگي ايجاد ٩

 و هريزي



 فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت آالن نظارت

ننخستي در پژوهشي و عالي آموزش نيازسنجي طرح اجراي و تدوين  ٧  برنامه اجراي سال 

 به

 به توجه با غيردولتي و دولتي پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات متوازن توسعه منظور

 امكانات و نيازها

 علوم، عالي شوراي نظر تحت آشور فناوري و علم ارزيابي و پايش يكپارچه نظام استقرار  ٦

يعلم وضعيت رصد جهت ايران آمار مرآز هماهنگي با فناوري و تحقيقات  مقياس در آشور 

 ملي،

 نظام بر مبتني باالدستي اسناد اهداف به دستيابي ميزان تعيين و نالمللي بي و اي منطقه

 پوياي و فراگير

 اسالمي شوراي مجلس تحقيقات و آموزش آميسيون به ساالنه گزارش ارائه و ثبتي آمار

يعلم جامع نقشه اجراي و تكميل براي الزم قانوني اقدامات انجام ٥ )  بند راستاي در آشور 

( ١١ 

 پنجم برنامه ابالغي آلي سياستهاي

 از حاصل درآمد سهم شامل فناوري و علم اصلي شاخصهاي تحقق براي هريزي برنام  ٣

 صادرات

 داخلي ناخالص توليد سرانه مياني، و پيشرفته هاي فناوري بر مبتني خدمات و محصوالت

 و علم از ناشي

ختراع،ا ثبت گواهي تعداد فناوري،  هگذاري سرماي نسبت نالمللي، بي علمي توليدات تعداد 

 در خارجي

 بنيان دانش شرآتهاي تعداد و آشور تحقيقات هاي هزينه به فناوري و علم فعاليتهاي

 رتبه جايگاه به حداقل برنامه پايان تا آه نمايد ريزي برنامه اي گونه به است موظف دولت

 در منطقه در دوم

 .برسد زمينه اين

 دانش شرآتهاي از حمايت و فناوري انتشار و توسعه منظور به است مجاز دولت  ٤١ ماده

 زير اقدامات بنيان

 :دهد انجام را

 و آزمايشگاهها تحقيقاتي، و پژوهشي تجهيزات و امكانات مكلفند اجرائي دستگاههاي ٤ تبصره

 آارگاهها



 عالي شوراي تأييد مورد بنيان دانش شرآتهاي و مؤسسات اختيار در ترجيحي نرخ با را

 و تحقيقات علوم،

 .دهند قرار وزيران هيأت مصوبه چهارچوب در فناوري

 يشود م داده اجازه اجرائي دستگاههاي به فناوري انتشار و توسعه راستاي در ٢ تبصره

 مالكيت

 پژوهشي مؤسسات و دانشگاهها با قرارداد چهارچوب در آه را تجهيزاتي و فني دانش فكري،

وريفنا و  

 .نمايند واگذار يادشده مؤسسات و دانشگاهها به است شده حاصل و ايجاد دولتي

 به نسبت دانشگاه همان امناء هيأت موافقت با توانند مي علمي هيأت اعضاء ١ تبصره

 مؤسسات تشكيل

 و مؤسسات اين در يا و اقدام بنيان دانش خصوصي (% ١١١ ) صددرصد شرآتهاي و

 مشارآت شرآتها

 با غيرمستقيم يا و مستقيم پژوهشي قرارداد انعقاد براي شرآتها و مؤسسات اين .نمايند

 دستگاههاي

 .نيستند آن بعدي تغييرات و دولتي معامالت در آارآنان مداخله منع قانون مشمول اجرائي،

  ٢١ ماده

 داراي آه فرهنگستانهايي و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و مراآز دانشگاهها،  ب

ورايش از مجوز  

 و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه عالي آموزش گسترش

 و پزشكي آموزش

 حاآم عمومي مقررات و قوانين رعايت به الزام بدون باشند مي يربط ذ قانوني مراجع ساير

 دستگاههاي بر

اريبرگز قانون آشوري، خدمات مديريت قانون عمومي، محاسبات قانون ويژه به دولتي  

 و مناقصات

 مالي، هاي نامه آئين و مصوبات چهارچوب در فقط و آنها بعدي الحاقات و اصالحات

  اداري و معامالتي

 و تحقيقات علوم، وزراء تأييد به مورد حسب آه امناء هيأت مصوب تشكيالتي  استخدامي

 و فناوري



 مي سجمهور رئي تأييد به فرهنگستانها مورد در و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 عمل رسد،

 بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه ستادي علمي هيأت اعضاء .نمايند مي

 آموزش و درمان

 آئي و تصميمات مصوبات، شامل بند اين حكم .هستند بند اين حكم مشمول نيز پزشكي

 قبلي هاي ننامه

 .هستند باقي خود قوت به نگرديده اصالح آه مادام يادشده مصوبات و گردد مي نيز

 تشكيالتي و استخدامي معامالتي، اداري،  مالي مقررات و ساختار اصالح هرگونه ٤ تبصره

 تخصصي فرهنگستانهاي همچنين و دولتي پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 فقط

 .است بند اين مفاد مشمول

ناي به دولت عمومي منابع از يافته اختصاص اعتبارات ٢ تبصره  آمك مؤسسات و مراآز 

 و شده تلقي

 مصوب تفصيلي بودجه براساس و منظور قطعي هزينه به مراآز اين به پرداخت از بعد

 با و امناء هيأت

 .است هزينه قابل ايشان مسؤوليت

 و فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مراآز و مؤسسات آه درآمدهايي معادل  ج

 هر در فرهنگستانها

 نيز عمومي درآمد محل از ينمايند م جذب موقوفات عوايد و هدايا تبرعات، محل از سال

 اعتبارات عنوان به

 .يگردد م محاسبه و تأمين اي سرمايه دارائيهاي تملك

 و پژوهش آموزش، امور در دانشگاهها اصلي مأموريتهاي آارآيي افزايش منظور به  د

 هر در فناوري

 از ساختاري نظر از دانشجويان رفاهي خدمات امور از (% ٢١ ) درصد بيست حداقل سال

 دانشگاهها بدنه

 .گردد واگذار غيردولتي بخش به و جدا

 و موازي امور انجام از جلوگيري گري، تصدي آاهش منظور به است مكلف دولت  ه

 نقش تقويت



 ريزي، برنامه و سياستگذاري در رويه وحدت فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت حاآميتي

 و آميت ارتقاء

 بهر مربوط، امور ساماندهي واحد مديريت ايجاد به نسبت دانشجويي خدمات ارائه آيفيت

 از هگيري

 دانشجويان، رفاه صندوق اعتبارات و پرسنلي حقوقي، توانمنديهاي و امكانات مجموعه

 امور فعاليتهاي

 و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويي معاونت و بدني تربيت اداره دانشجويان، ورزشي

ري،فناو  سال طي 

 .آند اقدام برنامه اول

 سهميه بر مازاد ظرفيت از مجازند تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها  ح

 آموزش

 توافقي يا شده تمام قيمت اساس بر آنند، مي ايجاد آه جديدي ظرفيتهاي يا و خود رايگان

 بخش با

پذيرندب دانشجو مختلف مقاطع در امناء هيأت تأييد با و غيردولتي  را دريافتي مالي منابع و 

 پس مورد حسب

 .آنند منظور اختصاصي درآمدهاي حساب به آل خزانه به واريز از

 پذيرش طريق از را خود آموزشي ظرفيت از بخشي شود مي داده اجازه دانشگاهها به  ط

 دانشجوي

سالميا ارزشهاي ترويج منظور به خاص موارد در .آنند تكميل شهريه دريافت با خارجي  و 

 پذيرش انقالبي

 .است مجاز تخفيف، با يا شهريه دريافت بدون امناء هيأت تصويب با خارجي دانشجوي

 و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه تشخيص به مورد حسب آشور، دانشگاههاي  ي

 مي مربوط، هاي وزارتخانه گسترش شوراي تصويب با پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

بتنس توانند  به 

 نيز و آشور داخل آزاد مناطق و شهرها ديگر يا خود استقرار محل شهر در شعب تأسيس

 آشور خارج در

 .آنند اقدام داوطلبان از شهريه دريافت با و خودگردان صورت به

 آنان، فرزندان و باالتر و (% ٢٧ ) درصد پنج و بيست جانباز دانشجويان شهريه  ك

 شاهد، فرزندان



ندانفرز و آزادگان  و (ره) خميني امام امداد آميته پوشش تحت دانشجويان و آنان 

 از بهزيستي سازمان

 .شود تأمين معاونت مستقل رديف اعتبارات محل

 آزمون از خارج آشور داخل در مذآور دانشگاههاي شعب در دانشجو پذيرش ٤ تبصره

 سراسري

سطتو آارشناسي دوره براي دانشجو پذيرش ضوابط .شد خواهد انجام  موضوع آارگروه 

 قانون (٩ ) ماده

 دانشگاهها در دانشجو پذيرش /٣/ پيشنهاد با تكميلي تحصيالت هاي دوره براي و ١٨٣٦

 ١٦ مصوب

 بهداشت، يا فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه از يكي تأييد با مورد حسب و دانشگاهها

 و درمان

 .شود مي تعيين پزشكي آموزش

 خدمات سطح و رشته نوع به توجه با دانشجويان از دريافتي شهريه ميزان ٢ تبصره

 آمك آموزشي،

 .شود مي اعالم و تعيين دانشگاه امناء هيأت توسط شده، ارائه رفاهي و آموزشي

 علوم، هاي وزارتخانه ضوابط طبق خارجي معتبر دانشگاههاي با مشترك هاي دوره اجراي

 و تحقيقات

 .است بالمانع شعب گونه اين در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري

 به نسبت داوطلب درخواست تاريخ از ماه سه ظرف حداکثر است مكلف دولت ٩ تبصره

 رواديد اعطاء

 و دانشگاهي شعب اين خارجي دانشجويان و علمي هيأت اعضاء براي اقامت اجازه و (ويزا)

 جامعه

 .کند اقدام العالميه المصطفي

يايران دانشجويان ١ تبصره  معافيت از دانشجويان ساير همانند دانشگاهي، شعب اين 

 تحصيلي

 .بود خواهند برخوردار

 مختلف مقاطع در ماده اين (ي) و (ح) بندهاي موضوع دانشجو پذيرش نحوه  ٥ تبصره

 پيشنهاد به



 ربط ذي ههاي وزارتخان تأييد با مورد حسب و يادشده مؤسسات و دانشگاهها امناء هيأت

نونقا رعايت با و  

 دانشگاهها در دانشجو پذيرش /٣/ با باالتر و ارشد کارشناسي مقاطع در .بود خواهد ١٨٣٦

 ١٦ مصوب

 گرفتن نظر در با يادشده مؤسسات ورودي امتحانات طريق از جديد ظرفيتهاي از استفاده

 علمي توان

 .بود خواهد کشور آموزش سنجش سازمان ضوابط رعايت با داوطلبان

يليتحص مدرك  ٦ تبصره  نوع درج با ماده اين (ي) و (ح) بندهاي موضوع دانشجويان 

 محل و پذيرش

 . گردد مي صادر تحصيل

 دانش افزايش طريق از اي حرفه شايستگي گسترش منظور به است مكلف دولت  ٢٤ ماده

 با مهارت و

 و ارتقاء و کار نيروي تحصيلي هرم اصالح محيط، در واقعي کار انجام به نگرش

يتوانمندساز  هاي سرمايه 

 ايجاد و جهاني استاندارد سطح با کشور کار نيروي شايستگي سطح فاصله کاهش انساني،

 فرصتهاي

 براي هاي حرف و فني آموزشهاي جايگاه ارتقاء و جوانان براي اي حرفه و شغلي جديد

 و فني آموزش نظام

ه،نايافت سازمان و غيررسمي رسمي، از اعم کشور کاربردي  علمي و اي حرفه  يكسال ظرف 

 تاريخ از

 الزامات شبيني پي با و تهيه را الزم سازوکارهاي زير محورهاي در قانون اين تصويب

 :کند اجراء مناسب

 عالي، و متوسطه رسمي آموزشهاي در کارورزي و کارآموزي نظام استمرار  الف

 و فني غيررسمي

 .کاربردي  علمي و اي حرفه

ورکش در مهارت ارتقاء سازي فراهم  ب  و ترجيهي نرخ با مالي تسهيالت اعطاء طريق از 

 فضاهاي تأمين

 در غيردولتي مؤثربخش و فعال حضور سازي زمينه و سهل شرايط با کالبدي و فيزيكي

 آموزشهاي توسعه



 .کشور کاربردي  علمي و مهارتي غيررسمي و رسمي

 دولتي بخشهاي در اي حرفه و فني آموزش از هبرداران بهر مشارکت تسهيل و افزايش  ج

 و

 .غيردولتي

 اي حرفه و فني آموزشهاي هريزي برنام در مديريت و سياستگذاري در هماهنگي  د

 عنوان به کشور

 .کشور نياز با متناسب پويا و منسجم نظام يك

 صالحيتها، ارتباط براي منسجم صورت به ملي هاي حرف صالحيتهاي چهارچوب کاربست   ه

 و مدارك

وحسط در ها گواهينامه  رسميت به جهت در شغل و حرفه حوزه در مختلف انواع و 

 يادگيري شناختن

 .مهارتي مختلف سطوح هاي شايستگي تعيين و العمر مادام

 سند برنامه، اول سال پايان تا حداکثر است مكلف اجتماعي امور و کار وزارت  ٢٥ ماده

 شايسته کار ملي

مايانکارفر و کارگران حقوق و کار حقوق و کار المللي  حسب را حقوق تثبيت جهت در 

 بين سازمان مصوبات

 به کارفرما و کارگر روابط بهبود براي و کار بنيادين و کارگري تشكلهاي مشارکت با و جانبه

 سه شكل

 .نمايد تنظيم کارفرمايي

  ٢٢ ماده

 رعايت با يتوانند م اطالعات وزارت و مسلح نيروهاي کادر استثناء به شدگان بيمه کليه  ب

 الزامات و اصول

 جمله از صندوقها ساير به خود اي بيمه صندوق تغيير به نسبت هاي بيم محاسبات

 بند موضوع صندوقهاي

 بيمه سوابق و بيمه حق انتقال و نقل و صندوق تغيير ضوابط .نمايند اقدام ماده اين (الف)

 بين اي

 .گردد مي تعيين مربوطه نامه آئين در بند اين موضوع صندوقهاي

 .هستند اجتماعي تأمين مقررات و قوانين مشمول آزاد مشاغل و حرف صاحبان  ج



 به نسبت مجازند اجتماعي بيمه صندوقهاي بازنشستگي، تكميلي بيمه برقراري منظور به  ه

 افتتاح

 .نمايند اقدام شده بيمه فرد مشارکت با شدگان بيمه جهت خصوصي انفرادي حسابهاي

رگرانايثا دريافتي که صورتي در  و  بازنشستگي صندوق و اجتماعي تأمين صندوق مشمول 

 گردد، ديگري

 بازنشستگي شرايط تحقق با و گردد مي انجام مستقل طور به صندوق هر در بازنشستگي

 هر در ايثارگر

 .شود مي مند بهره صندوق آن بازنشستگي مستمري از صندوق،

ادستورالعمله ها، بخشنامه ها، نامه تصويب کليه  ٢٣ ماده  مصوبات و تصميمات همچنين و 

 و امناء هيأتهاي

 مالي بار متضمن که قضائي محاکم احكام استثناء به مجريه قوه مراجع و اجرائي مقامات

 صندوقهاي براي

 مالي بار که است اجراء قابل صورتي در باشد دولت و اجرائي دستگاههاي يا بازنشستگي

 آن از ناشي

 يربط ذ صندوق يا دستگاه ساالنه بودجه يا و کشور کل بودجه قوانين در و محاسبه قبالً

 شده اعتبار تأمين

 مشمول و است اعتبار بر زائد تعهد حكم در مذکور مراجع عمل صورت اين غير در .باشد

 سوي از پرداخت

 اجراي به مجاز مربوط صندوقهاي و دستگاهها .بود نخواهد مربوطه صندوقهاي يا دستگاه

 مقامات احكام

 يادشده احكام اجراي .نيستند است، نشده تأمين آن مالي بار که مجريه قوه مراجع و اجرائي

 در فقط

 دستگاههاي و دولت به بودجه کسري تحميل حال هر در است ممكن مذکور منابع حدود

 و اجرائي

 و دستگاهها رؤساي عهده به بند اين اجراي مسؤوليت .باشد مي پذيرش غيرقابل صندوقها

 و صندوقها

رانمدي  .است مربوط مقامات و 

 انتقال صورت در شود مي داده اجازه بازنشستگي صندوقهاي مشمول کارکنان به  ٩١ ماده

 ساير به



 محدوديت بدون حقوق بدون مرخصي از استفاده و استعفاء اخراج، بازخريدي، يا دستگاهها

 کماکان زمان

مسه بيمه حق صورت اين در .باشند خود بازنشستگي صندوق مشمول  کارفرما و شده بيمه 

 استثناء به

 .است شده بيمه عهده به شده منتقل افراد

 سال دو در شدگان بيمه شده اعالم دستمزد و حقوق رشد نرخ که صورتي در  ٩٤ ماده

 آنها خدمت آخر

 سازگار قبل سالهاي با و باشد شدگان بيمه دستمزد و حقوق طبيعي رشد نرخ از بيش

 بر مشروط نباشد،

ناي که آن  است مكلف هاي بيم صندوق نباشد شغلي ارتقاء دليل به دستمزد افزايش 

 حقوق برقراري

 و محاسبه خدمت آخر سال پنج دستمزد و حقوق ميانگين مبناي بر را شده بيمه بازنشستگي

 پرداخت

 .نمايد

 سالمت

  ٩٢ ماده

 برنامه اول سال پايان تا حداکثر است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت  د

 نظام

 ارجاع، نظام خانواده، پزشك درمان، پايه بيمه يكپارچگي چهارچوب در را کشور درماني

 راهنماهاي

 تمام و آموزشي هاي بيمارستان در امناء هيأتهاي تشكيل پزشكي، هاي اورژانس درماني،

 جغرافيايي وقتي

ميليتك هاي بيمه و ويژه هاي کلينيك و مربوطه هاي تعرفه و علمي هيأتهاي  جهت و تهيه 

 به تصويب

 .نمايد ارائه وزيران هيأت

 غيردولتي و دولتي از اعم کشور درماني و بهداشتي خدمات هكنندگان ارائ کليه ٤ تبصره

 از موظفند

 خدمات کنندگان ارائه .نمايند تبعيت پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مشي خط

 و بهداشتي



ريهمكا به تمايل که غيردولتي درماني  طرف ندارند، را سالمت همگاني و جامع سامانه با 

 نظام قرارداد

 بهره سالمت امور با مرتبط کشور عمومي منابع و ها يارانه از و نبوده تكميلي و پايه بيمه

 .يشوند نم مند

 و دولتي درماني آموزشي، مراکز رسمي يا و پيماني استخدام در که پزشكاني ٢ تبصره

 عمومي

ندباش مي غيردولتي  و درماني آموزشي، تشخيصي، مراکز در پزشكي فعاليت به مجاز 

 هاي بيمارستان

 بهداشت، وزارت پيشنهاد به سالمت حرف شاغلين ساير .نيستند خيريه و خصوصي بخش

 و درمان

 به دولت .بود خواهند تبصره اين حكم مشمول وزيران هيأت تصويب و پزشكي آموزش

 خدمات جبران منظور

زشكانپ از دسته اين  قيمت با متناسب مراکز، و واحدها اينگونه در را درماني خدمات تعرفه 

 تعيين واقعي

 .نمايد مي

 يباشند م مستثني حكم اين شمول از غيردولتي بخش به مأموريت صورت در پزشكان

 اينكه به مشروط

 دريافت مزايا و حقوق ديگر، دريافتي هيچ بدون و دولتي بخش ميزان به محل يك از تنها

 .نمايند

 اجتماعي تأمين و رفاه و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، هاي وزارتخانه ستادي کارکنان

 و

 کشور، درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاههاي رئيسه هيأت وابسته، سازمانهاي

 رؤساي

 درماني، غيردولتي بخش در فعاليت به مجاز درماني بهداشتي ههاي شبك و بيمارستانها

يصيتشخ  و 

 اين اجراي مسؤوليت .است ممنوع آنها به بابت اين از پرداخت هرگونه و نيستند آموزشي

 عهده به بند

 مذکور دستگاههاي مالي مسؤولين و آنها مربوطه معاونين و مذکور هاي وزارتخانه وزراء

 .است



 اقدامات سالمت حوزه اطالعات و دانش مديريت در يكپارچگي حفظ منظور به  ٩٥ ماده

 :يشود م انجام زير

 سالمت الكترونيكي خدمات ارائه هدف با پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت  الف

 به نسبت

 در سالمت مراکز اطالعاتي هاي سامانه و ايرانيان سالمت الكترونيكي پرونده سامانه استقرار

 هماهنگي

وصيخص حريم حفظ با احوال ثبت سازمان ايران، آمار مرکز ملي پايگاه با  بودن محرمانه و 

 با و ها داده

 .نمايد اقدام ارجاع نظام و خانواده پزشك برنامه از شروع اولويت

 .باشند مي زمينه اين در همكاري به موظف غيردولتي و دولتي از اعم سالمت مراکز کليه

 هاي بيم و درماني خدمات مراکز و سازمانها همكاري با اجتماعي تأمين و رفاه وزارت  ب

ثرحداک  ظرف 

 اطالعات فناوري بر مبتني و يكپارچه صورت به را سالمت بيمه خدمات برنامه اول سال دو

 با تعامل در

 سامانه « ايرانيان سالمت الكترونيكي پرونده » .نمايد مي ساماندهي

 مي زمينه اين در همكاري به موظف غيردولتي و دولتي از اعم ربط ذي واحدهاي کليه

 .باشند

 سالمت بيمه

ادهم  و فراگير پوشش به دستيابي سالمت، هاي بيمه کيفي و کمي توسعه منظور به  ٩٢ 

 عادالنه

 از (% ٨١ ) درصد سي به سالمت هاي هزينه از مردم سهم کاهش و سالمت خدمات

 مانند مختلف طرق

 داخلي منابع از استفاده ها، تعرفه نمودن متناسب منابع، مديريت صندوقها، ساختار اصالح

اصندوقه  در و 

 زير اقدامات برنامه طول در و سنواتي بودجه قالب در دولت کمك محل از لزوم صورت

 :يشود م انجام

 ماده موضوع صندوقهاي کليه درماني هاي بيمه بخشهاي شود مي داده اجازه دولت به  ب

 قانون (٧ )



هبيم سازمان در را کشور عمومي محاسبات قانون (٧ ) ماده و کشوري خدمات مديريت  

 درماني خدمات

 .نمايد ادغام « ايران سالمت بيمه سازمان » بيمه به مربوط امور کليه .شود مي ناميده

 جديد تشكيالت

 .يشود م متمرکز سازمان اين در سالمت

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به معاونت پيشنهاد با ايران سالمت بيمه سازمان اساسنامه

قهايصندو به بند اين مفاد شمول ٤ تبصره  وزارت و مسلح نيروهاي درماني خدمات 

 اذن با اطالعات

 .است رهبري معظم مقام

 امكانات، اعتباري، و مالي انساني، منابع غيرمنقول، و منقول اموال تعهدات، دارائيها، ١ تبصره

 ساختمان

 تشخيص با اجتماعي تأمين صندوق استثناء به درمان ههاي بيم بخش به مربوط تجهيزات و

 به معاونت

 اساس بر نيز درمان حوزه به مربوط اعتبارات .گردد مي منتقل ايران سالمت بيمه سازمان

 قبال در عملكرد

 پيش سنواتي بودجه قالب در استحقاقي تعرفه از بخشي عنوان به محاسبه و خدمات ارائه

 .گردد مي بيني

يبرا شده تعيين تعرفه بر مازاد پرداخت هرگونه و قرارداد عقد  ٥ تبصره  از دسته آن 

 خدمات

 شرکت توسط شد خواهد اعالم سالمت پايه بيمه بسته در که درماني و بهداشتي تشخيصي،

 ههاي بيم

 ممنوع عنوان هر تحت حقوقي و حقيقي اشخاص با ايران سالمت بيمه سازمان و تجاري

 .است

ميليتك بيمه از منظور .است شده بيمه افراد عهده بر تكميلي بيمه سرانه حق پرداخت  

 فهرست

 .نيست سالمت پايه بيمه تعهد در که است خدماتي

 خدمات خانواده پزشك و ارجاع نظام استقرار با متناسب شود مي داده اجازه دولت به  ج

 پايه بيمه



 اجراء تدريج به برنامه پايان تا و تعريف يكسان صورت به کشور افراد عموم براي را سالمت

 .نمايد

 خواهد خانوار سرپرست درآمد از سهمي زير، شرح به خانوار سالمت پايه بيمه حق  د

 :بود

 مؤسسات و حمايتي نهادهاي پوشش تحت نيازمند اقشار و عشاير و روستائيان خانوارهاي ١

 خيريه

 دوم اول، سالهاي در کار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل (%٧ ) درصد پنج معادل

 و برنامه سوم و

 پنجم و چهارم سالهاي در کار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل (%٦ ) درصد شش

 صددرصد برنامه

 ( .شود مي تأمين دولت عمومي بودجه از نيازمند اقشار بيمه حق (% ١١١

 حقوق (%٧ ) درصد پنج معادل بازنشسته و شاغل لشكري و کشوري کارکنان خانوارهاي ٢

 مزاياي و

 مستمر مزاياي و حقوق (%٦ ) درصد شش و برنامه سوم و دوم اول، سالهاي در مستمر

 سالهاي در

 ) جزء مشمولين بيمه حق برابر دو از آن حداکثر که اين بر مشروط برنامه پنجم و چهارم

 تجاوز بند اين (١

 .شد خواهد تأمين دولت عمومي بودجه از جزء اين مشمولين بيمه حق از بخشي .نكند

مينتأ قانون مطابق اجتماعي تأمين مشمولين ٨  اجتماعي 

 بيمه عالي شوراي پيشنهاد به درآمدي گروههاي با متناسب اقشار ساير خانوارهاي سهم ٩

 وزيران هيأت تصويب و سالمت

 و بازنشستگان کارمندان، سهم سالمت پايه بيمه حق مكلفند اجرائي دستگاههاي  تبصره

ازمانس حساب به ماه يك مدت ظرف حداکثر و کسر ماهانه حقوق از را موظفين  بيمه 

 واريز ايران سالمت

 .نمايند

 به نسبت جديد سال شروع از قبل ساله هر است مكلف سالمت بيمه عالي شوراي   ه

 بازنگري

 بهداشت، خدمات هدهندگان ارائ کليه براي سالمت خدمات تعرفه تعيين و نسبي ارزش

 تشخيص و درمان



لاص رعايت با خصوصي و غيردولتي و دولتي از اعم کشور در  و مصارف و منابع تعادل 

 در واقعي قيمت

 در يكسان و واحد محاسباتي مباني و درماني بهداشتي، مناسب رفتارهاي تقويت جهت

 و رقابتي شرايط

 اقدام درماني خدمات همگاني بيمه قانون (٤ ) و (٣ ) مواد و (١ ) ماده (٣ ) بند اساس بر

 از پس را مراتب و

تهيأ به تصويب جهت معاونت تأييد  .نمايد ارائه وزيران 

 جديد، مالي بار تحميل بدون است مجاز پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت  و

 بر نظارت

 به مصوب، بخشي اعتبار استانداردهاي اساس بر را سالمت خدمات دهنده ارائه مؤسسات

 در مؤسسات

 شود مي واگذار مذکور مؤسسات به نظارت که نسبتي به .نمايد واگذار غيردولتي بخش

 وزارت منابع

 در مذکور آزادشده مالي منابع از بخشي .يشود م آزاد پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 قالب

 .است پرداخت قابل دستگاه به معاونت با شده مبادله موافقتنامه

 بر خدمات بندي سطح و ارجاع نظام رعايت با است مكلف ايران سالمت بيمه سازمان  ز

 اساس

 غيردولتي و دولتي بخشهاي از سالمت خدمات راهبردي خريد به نسبت مصوب سياستهاي

 .نمايد اقدام

 تعهد مورد خدمات فهرست و پرداخت نظام اصالح بر مشتمل بند اين اجرائي نامه آئين

 سالمت پايه بيمه

 آموزش و درمان بهداشت، و اجتماعي تأمين و رفاه ههاي وزارتخان توسط سال يك ظرف

 و پزشكي

هيهت معاونت  .رسد مي توزيران هيأ تصويب به و 

 کاهش و غذايي مواد عرضه و توليد در بهداشت و سالمت شاخصهاي ارتقاء منظور به  ح

 تصديهاي

 سالمت عالي ناظر و سياستگذار عنوان به پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت دولت،

 کشور در



کثرحدا ايران اسالمي جمهوري مرکزي بيمه همكاري با تواند مي  برنامه، دوم سال پايان تا 

 و نظارت نظام

 بر مبتني را مربوط اماکن در غذايي مواد عرضه و توليد کيفيت تضمين اجباري بيمه

 بر و نظارت و آموزش

 تا و تدوين يرسد م توزيران هيأ تصويب به معاونت تأييد از پس که اي نامه آئين اساس

 در برنامه پايان

 .نمايد اجراء جمعيت نفر يكصدهزار باالي شهرهاي

 .نمايد مي حمايت غذايي مواد اي زنجيره فروشگاههاي توسعه از دولت راستا اين در

 توانمندسازي و حمايتي

 خانوار سرپرست زنان ويژه به نيازمند گروههاي و افراد توانمندسازي منظور به  ٩٣ ماده

 معلوالن و

ادهخانو و محور اجتماع هاي برنامه بر تأکيد با نيازمند  بودجه منابع از استفاده با محور، 

 و دولت عمومي

 :يشود م انجام دولت توسط زير اقدامات مردمي کمكهاي

 صدور هاي هزينه پرداخت از حمايتي نهادهاي و سازمانها پوشش تحت افراد معافيت  د

 پروانه

 کليه براي گاز و برق فاضالب، آب، انشعاب هاي هزينه و شهرداري عوارض ساختماني،

 واحدهاي

 بار يك براي فقط آنها به يافته اختصاص مسكوني

 ايثارگران

 حفظ جهت در شهادت، و ايثار فرهنگ ترويج و توسعه استمرار، منظور به دولت  ١١ ماده

 کرامت

 ايثارگران، به امتيازات و تسهيالت و امكانات فرصتها، مالي، منابع عرضه اولويت با ايثارگران

 مادر، پدر،

دانفرزن و همسر  اقدامات آنان، تكفل تحت افراد و آزادگان جانبازان، همچنين و شهداء 

 :يدهد م انجام را زير

 براي مختلف مقررات و قوانين در مقرر مزاياي و امتيازات کليه از شهداء فرزندان  الف

 جانباز شخص



 کاهش و پرستاري حق و خودرو تسهيالت استثناء به نيز باالتر و (% ٧١ ) درصد پنجاه

 کاري ساعت

 .شود نمي شهيد فرزند وابستگان شامل بند اين از ناشي امتيازات .برخوردارند

 بر آنان تكفل تحت افراد و شاغل ايثارگران درماني هزينه (% ١١١ ) صددرصد تأمين  ب

 دستگاه عهده

 بنياد عهده بر آنان تكفل تحت افراد و غيرشاغل ايثارگران درماني هزينه و مربوطه اجرائي

هيدش  امور و 

 .است ايثارگران

 در را خود فرهنگي اعتبارات (% ٢١ ) درصد بيست موظفند اجرائي دستگاههاي کليه  ج

 چهارچوب

 .نمايند شهادت و ايثار فرهنگ ترويج صرف معاونت، با شده مبادله موافقتنامه

 را خود استخدامي نياز (% ٢٧ ) درصد پنج و بيست حداقل موظفند اجرائي دستگاههاي  و

 ميان از

 آزادگاني فرزندان و باالتر و (% ٧١ ) درصد پنجاه جانبازان فرزندان و شهداء فرزندان

 سال پنج حداقل که

 ابتداء از و تأمين آزموني و تحصيلي سني، شرط رعايت به الزام بدون دارند اسارت سابقه

 صورت به را آنان

دامياستخ سهميه (%٧ ) درصد پنج .نمايند استخدام قطعي رسمي  جانبازان، ساير به 

 رزمندگان آزادگان،

 شرايط دارد تخصص به نياز که مواردي در .ييابد م اختصاص آنان فرزندان و همسر و

 الرعايه الزم علمي

 .است

 و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه و پژوهشي و آموزشي مؤسسات و مراکز و دانشگاهها  ز

 و فناوري

كلفندم پزشكي، آموزش و درمان بهداشت،  علمي هيأت اعضاي (% ١١ ) درصد ده حداقل 

 را خود نياز مورد

 جبهه، در داوطلبانه حضور ماه شش از بيش با رزمندگان شامل ايثارگران جامعة بين از

 باالي جانبازان

 باالي جانبازان فرزندان اسارت، سال سه باالي آزادگان ،(% ٢٧ ) درصد پنج و بيست %)،

 ٧١ ) درصد پنجاه



نفرزندا  دکتراي مدرك داراي که اسارت سال سه از بيش با آزادگان فرزندان و شهداء 

 تأييد مورد تخصصي

 باشند، مي پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه

 از مورد حسب

 غير کارکنان وضعيت تبديل يا دستگاهها ديگر کارکنان انتقال با موافقت يا و استخدام طريق

 علمي هيأت

 سوابق احتساب با قطعي رسمي علمي هيأت عضو صورت به را آنان ابتداء از و تأمين

 پژوهشي آموزشي،

 و سني شرط رعايت به الزام بدون علمي مرتبه و پايه در آن تأثير و مرتبط اجرائي و

 .نمايند استخدام آزمون

سايرؤ و وزراء عهده بر مستقيم طور به حكم اين اجراي مسؤوليت  مذکور دستگاههاي 

 مقامات .است

 بند اين امتيارات و احكام .يباشند م تصميم اتخاذ به مجاز خود خصوص، اين در يادشده

 هيأت اعضاء شامل

 .شود مي نيز فوق شرايط داراي فعلي علمي

 سي خدمت از زودتر اسارت سابقه شدن برابر دو از استفاده دليل به که آزادگاني  ك

 سال

هشد بازنشسته  نموده تكميل را خود خدمت سال سي خدمت، به بازگشت با توانند مي اند 

 با سپس و

 .آيند نائل بازنشستگي به اسارت سوابق لحاظ

 پانزده براي التفاوت مابه پرداخت از بار يك براي شهداء فرزندان و ايثارگران  ١٥ ماده

 سنوات سال

 ديگر صندوق به بازنشستگي و بيمه صندوق يك از هاي بيم سوابق انتقال از ناشي اي بيمه

 و بيمه

 مطالبه عنوان به مبلغ اين .معافند است، استخدامي دستگاه تغيير از ناشي که بازنشستگي

 صندوق

 .شود مي تسويه و پرداخت دولت توسط و منظور دولت از اليه منتقل

 مديريت و اداري نظام  چهارم فصل

 اطالعات فناوري



ماتخد بسط منظور به  ١٦ ماده  اطالعاتي سواد اطالعات، فناوري صنعت الكترونيك، دولت 

 افزايش و

 :يشود م انجام زير اقدامات فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ههاي حوز در وري بهره

 تكميل و توسعه و اطالعات ملي شبكه به اتصال ضمن مكلفند اجرائي دستگاههاي کليه  ب

لسا پايان تا حداکثر خود اطالعاتي پايگاههاي  قانون پنجم فصل اساس بر برنامه دوم 

 خدمات مديريت

 استانداردهاي و امنيتي مقررات رعايت با داخلي داده مراکز در را خود اطالعات کشوري

 و نگهداري الزم

 توسط برنامه اول ماهه شش در که اجرائي نامه آئين اساس بر و نمايند روزرساني به

 و ارتباطات وزارت

رتوزا و اطالعات فناوري  رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب به و تهيه معاونت، و اطالعات 

 و تبادل به نسبت

 و توليد کاهش و اطالعاتي هاي سامانه ايجاد منظور به اطالعات رايگان کگذاري اشترا به

 اطالعات نگهداري

 اقدام اطالعات نگهداري و پردازش توليد، امنيت حفظ و تأمين با شبكه اين در تكراري

دنماين . 

 .است مستثني بند اين شمول از قضائيه قوه

 :مكلفند اجرائي دستگاههاي کليه  ج

 بين استعالمات کليه الكترونيكي دريافت و ارسال به نسبت برنامه دوم سال پايان تا ١

 و دستگاهي

 .نمايند اقدام امنيت رعايت و اطالعات ملي شبكه از استفاده با آنها تابعه واحدهاي

امه،برن پايان تا ٢  ملي شبكه طريق از الكترونيكي صورت به را خود ارائه قابل خدمات 

 عرضه اطالعات

 يا واگذاري قابل و خود اداري محيط از خارج در ارائه قابل خدمات کليه نيز و نمايند

 دفاتر به را برونسپاري

 تعاوني يا خصوصي از اعم غيردولتي بخشهاي توسط که دولت خدمات پيشخوان و پستي

دايجا  مديريت و 

 را خدمات نوع اين که مذکور دستگاههاي فعلي داير دفاتر ساير .کنند واگذار شود، مي

 به بايد کنند مي ارائه

 .يابند تغيير دولت پيشخوان دفاتر



 خصوصيات و پيشخوان دفاتر به مربوط ضوابط نيز و مشمول نهادهاي و فعاليت محدوده

 اشخاص

نونقا را آنها متصديان و دهنده تشكيل  .يآند م مشخص 

 تهيه اي گونه به را الكترونيك دولت جامع نقشه برنامه اول سال پايان تا است مجاز دولت ٨

 آه نمايد

 .پذيرد انجام الكترونيكي سامانه طريق از برنامه پايان در ممكن دولتي خدمات ارائه

 با همراه ربط ذي دستگاههاي همكاري با است مكلف (احوال ثبت سازمان) آشور وزارت  د

 و تكميل

 طالق، ازدواج، تولد، نظير حياتي وقايع آليه شامل آه صورتي به هويتي اطالعات پايگاه اصالح

 و فوت

 تا باشد، آاربردها ساير و (الكترونيكي امضاء) گواهي صدور و هويتي مشخصات تغييرات

 برنامه پايان

ادآح براي منظوره چند ملي هوشمند آارت صدور و تأمين به نسبت  .نمايد اقدام مردم 

 اشخاص آليه

 استفاده آارت اين از مردم به خود خدمات ارائه در مكلفند مشمول حقوقي و حقيقي

 نامه آئين .نمايند

 أخذ نحوه و ميزان دسترسي، سطح شمول، موارد مصاديق، زمانبندي، شامل بند اين اجرائي

 صدور هزينه

ايهه وزارتخان توسط آن از استفاده نحوه و آارت  با آشور و اطالعات فناوري و ارتباطات 

 معاونت هماهنگي

 .يرسد م وزيران هيأت تصويب به و تهيه

 ههاي داد ملي زيرساخت ايجاد به نسبت معاونت  ه (NSDI) و محلي تا ملي سطوح در

 مكاني

 .نمايد اقدام برنامه سوم سال پايان تا حداآثر آنها انتشار و توليد ضوابط و معيارها تدوين

 دستورالعملي براساس و توليد را خود مكاني اي پايه اطالعات مكلفند دستگاهها آليه  تبصره

 آه

 .دهند قرار مكاني هاي داده ملي زيرساخت روي بر يشود، م ابالغ و تدوين معاونت، توسط

 :است مكلف آشور امالك و اسناد ثبت سازمان  و

 يربط ذ دستگاههاي ساير همكاري و آشور هبرداري نقش سازمان هماهنگي و همكاري با ١

 پايان تا



 اقدام (آاداستر) حدنگاري طرح تكميل و امالك حقوقي اطالعات پايگاه ايجاد به نسبت برنامه

 .نمايد

 مالياتي امور سازمان همكاري با بازرگاني وزارت و آشور امالك و اسناد ثبت سازمان ز

 مكلفند

مالتمعا امن الكترونيكي سامانه گسترش به نسبت  اقدام آشور سطح در مستغالت و امالك 

 آليه .نمايند

 .يباشند م سامانه اين آامل اجراي براي همكاري به موظف يربط ذ اجرائي دستگاههاي

 توسعه منظور به الزم زيرساختهاي ايجاد به نسبت اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت  ح

 شبكه

وزشي،آم موسسات دانشگاهها، .نمايد اقدام آشور علمي  ضمن موظفند فناوري و پژوهشي 

 به اتصال

 مالكيت حفظ با را خود افزاري سخت و افزاري نرم امكانات و علمي محتواي مزبور، شبكه

 رعايت با معنوي

 .دهند قرار شبكه اين روي بر الزم استانداردهاي

 تمايل صورت در خصوصي و تعاوني از اعم غيردولتي بخشهاي و علميه هاي حوزه  تبصره

 به

 .باشند مي بند اين مفاد رعايت به موظف آشور علمي شبكه از استفاده

 نحوي به را دولتي حسابهاي از پرداختي و واريزي مبالغ شود مي داده اجازه دولت به  ي

 ابزار و دستگاهها ساير يا و الكترونيكي آارتهاي از استفاده اولويت با آه نمايد ساماندهي

 واسط

 .باشد رهگيري قابل اي رايانه  الكترونيكي

 در وضعيت و شاخصها ارزيابي جهت تواند مي اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ٩ تبصره

 ملي، ابعاد

 سال پايان تا را ارتباطات و اطالعات فناوري شاخصهاي پايش نظام نالمللي بي و اي منطقه

 برنامه دوم

 و اطالعات ارائه به موظف غيردولتي مؤسسات و اجرائي دستگاههاي آليه .نمايد تدوين

 و موردنياز آمار

 .هستند وزارتخانه اين به مرتبط،



 شوراي مجلس اطالع به وزارتخانه اين توسط هرساله ماده اين اهداف تحقق ميزان گزارش

 اسالمي

 .رسد مي

 اداري نظام

  ٥١ ماده

مولمش آارآنان حقوق ضريب ساالنه افزايش تصويب مرجع عنوان به وزيران هيأت  الف  و 

 فصل موضوع تطبيق تفاوت درج آه نحوي به) آشوري خدمات مديريت قانون غيرمشمول

 مذآور قانون دهم

 موضوع هاي قالعاده فو ميزان و امتيازات و جداول افزايش تصويب و (نباشد افزايش مانع

 قانون دهم فصل

ات حداآثر شهدا فرزندان مورد در ايثارگري العاده فوق تسري جمله از مذآور  درصد پنجاه 

 تعيين و (% ٧١ )

 برجسته خدمات مربوط دستگاه تشخيص به آه آارآناني براي فقط ششماهه پاداش و عيدي

 انجام

 ١٢٧ ) ماده رعايت با غيرمستقيم و مستقيم رفاهي آمكهاي سقف و موارد تعيين و اند داده

 مديريت قانون (

ورايش وزيران، هيأت مصوبات .گردد مي تعيين آشوري، خدمات  و دستمزد و حقوق 

 توسعه شوراي

 .است سنواتي هاي بودجه در مندرج مصوب اعتبارات سقف در مديريت

 در آارآنان مزاياي و حقوق افزايش براي منابع ساير و دولت عمومي بودجه از استفاده  ب

 مرحله

 تعيين به موآول مربوط، جداول با مجريه قوه اختصاصي و تخصصي عمومي، مشاغل تطبيق

شاغلم  

 .بود خواهد مديريت توسعه شوراي در آن تصويب و مذآور

 جداول و احكام اعمال مختلف، سنوات بازنشستگان بين تبعيض و نابرابري رفع منظور به  ج

 مواد

 براي دولت مصوب ضريب براساس آشوري خدمات مديريت قانون ( ١١١ ) و ( ١١٤

 ( تصويب با بازنشستگان

 .است مجاز وزيران هيأت



 طرف افراد و پيماني و رسمي آارآنان بيكاري بيمه جامع برنامه است مجاز دولت  د

 با قرارداد

 منابع و رديف دارنده و اجرائي دستگاه منابع از استفاده با و تصويب را اجرائي دستگاههاي

 از حاصل

 .نمايد اجراء برنامه دوم سال از هشدگان بيم مشارآت

دادقرار قالب در افراد آارگيري به  ه  وظايف اجراي براي ساعتي يا (مشخص) معين آار 

 پستهاي

 تمديد .است مجاز آشوري خدمات مديريت قانون در مقرر سقف در فقط سازماني

 قبلي قراردادهاي

 .است بالمانع

 بدون شهرستان يك سطح در اجرائي دستگاههاي مازاد ثابت، يا رسمي آارآنان انتقال  و

 موافقت

ههايدستگا توافق با مستخدم  مستخدم موافقت با بايد شهرستانها ساير به انتقال يربط، ذ 

 .گيرد صورت

 محاسبه در آشوري خدمات مديريت قانون ( ٥٣ ) ماده تبصره موضوع تطبيق تفاوت  ز

 هاي قالعاده فو

 .شود نمي لحاظ مذآور قانون ( ٦٣ ) ماده (٤ ) بند موضوع

ونقان دهم فصل مقررات از خارج پرداخت هرگونه  ح  ممنوع آشوري خدمات مديريت 

 در مگر است

 قسمت و (٩ ) ماده مشمول ههاي بيم و بانكها و دولتي شرآتهاي خاص قالعاده فو مورد )

 ٧ ) ماده اخير

 معاونت، از مرآب آارگروهي مصوب دستورالعمل طبق آه آشوري خدمات مديريت قانون

 توسعه معاونت

الترينبا و جمهور رئيس انساني سرماية و مديريت  .شود مي اقدام متقاضي، دستگاه مقام 

 اجرائي دستگاههاي در پيماني، و رسمي انساني نيروي آارگيري به هرگونه  ٥٤ ماده

 قانون مشمول

 .است ممنوع آشوري خدمات مديريت

 قانون در مصوب اعتبارات سقف در هرسال براي استخدامي مجوزهاي تعداد ٤ تبصره

 با بودجه



 مشترك پيشنهاد به آشوري خدمات مديريت قانون ( ٢٩ ) ماده (ب) بند مفاد رعايت

 مديريت توسعه معاونت

 .رسد مي مديريت توسعه شوراي تصويب به معاونت و جمهور رئيس انساني سرمايه و

 توسعه معاونت

 عضو عنوان به معاونت و مذآور شوراي رئيس جمهور، رئيس انساني سرمايه و مديريت

 موضوع شوراهاي

ديريتم قانون  .يگردند م تعيين آشوري خدمات 

 مناطق حاآميتي، مشاغل آشوري، خدمات مديريت قانون ( ٢٩ ) ماده (ج) بند ٢ تبصره

 حكم مشمول آه پنجم برنامه قانون ( ١٦ ) ماده (ج) بند همچنين و يافته آمترتوسعه

 اين ( ٢١ )ماده (ب)بند

ينمعلم استخدامي نتكليف تعيي قانون اجراي و است قانون  آموزشياران و قالتدريسي ح 

 نهضت

 و آموزش وزارت در سوادآموزي /٥/ ماده اين مفاد از آن بعدي هاي اصالحيه و ١٨٣٣

 ١٧ مصوب پرورش

 .است مستثني

 در مستقيم مالياتهاي قانون ( ٣٧ ) و ( ٣٩ ) مواد موضوع مالياتي معافيت سقف  ٥٢ ماده

 برنامه طول

 قانون ( ٣٧ ) ماده در همچنين .شود مي تعيين سنواتي بودجه در هرساله « مشمول

 عبارت جاي به مذآور

 هماهنگ نظام قانون /١٨٥١/٦» عبارت « دستگاههاي ساير و مؤسسات و ها وزارتخانه

 ١٢ مصوب پرداخت

 آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده اخير قسمت و (٢ ) و (١ ) مواد موضوع دولتي

 ساير نيز و

وضوعم اجرائي دستگاههاي  قانون (٧ ) ماده و آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده 

 عمومي محاسبات

 الحاقات و اصالحات و آشوري خدمات مديريت قانون دهم فصل اجراي صورت در آشور

 قضات، آن، بعدي

 تحقيقاتي و عالي آموزشي مؤسسات و دانشگاهها علمي هيأت اعضاي » .شود مي جايگزين

ارچيكپ منظور به  ٥١ ماده  :آشور آماري نظام در يآاري مواز رفع و ساماندهي هسازي، 



 به نسبت اجرائي دستگاههاي همكاري با برنامه اول سال ظرف حداآثر ايران آمار مرآز  ب

 تهيه

 و توليد ضوابط و استانداردها رعايت با نوين فناوريهاي بر مبتني آشور آماري ملي برنامه

 آمارهاي انتشار

امنظ استقرار رسمي،  آشور آماري اطالعات پايگاه مستمر تغذيه و استقرار و ثبتي آمارهاي 

 .نمايد اقدام

 اجرائي دستگاههاي براي آمار عالي شوراي تصويب و ايران آمار مرآز پيشنهاد با برنامه اين

 ماالجراء الز

 .است

چوبچهار در و خود قانوني وظايف حدود در شود مي داده اجازه اجرائي دستگاههاي به  ج  

 و ضوابط

 به مربوط حوزه تخصصي آمار توليد به نسبت آمار عالي شوراي تأييد مورد استانداردهاي

 .نمايند اقدام خود

 يربط ذ معاون با تفويض صورت در و معاونت عهده بر ماده اين اجراي حسن بر نظارت

 آمار مرآز رئيس) آن

 .است (ايران

 سقف رعايت با مجريه قوه در پيماني يا رسمي صورت به انساني نيروي جذب  ٥١ ماده

 و اعتبارات

 و مديريت توسعه معاونت و معاونت تأييد و تشخيص با ترتيب به استخدامي مجوزهاي

 انساني سرمايه

 .است عمومي آزمون به موآول جمهور رئيس

 .باشند مي خود به مربوط مقررات و قوانين مشمول شهداء فرزندان و ايثارگران ٤ تبصره

 و اعتبارات سقف رعايت با آزمون به نياز بدون رسمي به پيماني وضعيت تبديل ٢ تبصره

 مجوزهاي

 رئي انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت و معاونت تأييد و تشخيص با استخدامي

 مجاز سجمهور

 .است

 موارد در نيز و شوند مي تشكيل دستگاه چند يا دو ادغام از آه دستگاههايي در ٩ تبصره

اب خاص  



 مديريت قانون در مندرج دستگاه، معاونتهاي تعداد سقف رعايت وزيران، هيأت تصويب

 آشوري خدمات

 .نيست ضروري

 خدمات يا آاال از اعم محصول توليد و آارآيي براي مديريت تشويقي الزحمه حق  ٥٢ ماده

 فعاليت يا

اسبراس آه واحدهايي در مربوط نامه تفاهم در شده بيني پيش ارقام از بيش  تمام قيمت 

 آنترل و شده

 تحليل مبناي بر شود، مي واگذار مربوط مديران به منامه تفاه قالب در نتيجه و محصول

 و مصارف و منابع

 و قوانين در مقرر محدوديتهاي رعايت بدون گذشته سال ده ظرف مربوط واحد آارآيي

 استخدامي مقررات

 .گردد مي پرداخت

ائياجر دستگاههاي در حكم اين اجراي  در تنها آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده 

 موافقتنامه قالب

 .است مجاز معاونت با متبادله

 هر از باشند مي اجتماعي تأمين قانون مشمول آه دستگاهها آارآنان از دسته آن  ٥٣ ماده

 از جهت

 .شوند مي آن اصالحات و مذآور قانون تابع نيز مزايا ساير و بازنشستگي شرايط جمله

 مديريت قانون اجراي از قبل تا آه آساني /١/ آنان هآار اضاف العاده فوق از ( ١٨٣٣

 ١ ) آشوري خدمات

 و خدمت پايان پاداش در آسرشده، مبلغ با متناسب است، شده آسر بازنشستگي آسور

 حقوق

 مشاغل بندي طبقه طرح آنها در آه دستگاههايي در .گردد مي محاسبه آنان بازنشستگي

رد آارگري  

 مشمول آارآنان است، شده اجراء آشوري خدمات مديريت قانون ( ١٢٩ ) ماده اجراي

 از فقط آار قانون

 .نمايند مي استفاده آار قانون مزاياي

 ايثارگران به مربوط هاي العاده فوق و شاغل و شغل امتيازات اعمال و تعيين  ٦١ ماده

 جانبازان،)



ندانفرز و شهيد فرزندان و رزمندگان آزادگان،  (باالتر و (% ٥١ ) درصد هفتاد جانبازان 

 احكام ساير اجراي و

 دريافتي آه گيرد صورت اي گونه به بايد آنان مورد در آشوري خدمات مديريت قانون

 ايثارگري بابت آنان

 شرط و استخدامي آزمونهاي در شرآت به نياز عدم نظير قانوني امتيازات و نداشته آاهش

 و سني

جراءا آماآان تحصيلي  .گردد اعمال و 

 آشوري خدمات مديريت قانون ( ٦٣ ) ماده (٢ ) بند موضوع زده جنگ مناطق  تبصره

 هيأت توسط

 .شود مي تعيين وزيران

 ترجيحي سهام کبار ي براي فقط واگذاري، مورد واحدهاي آارآنان و آارگران به  ٦٤ ماده

 اعطاء

عموضو اجرائي دستگاههاي به است مجاز دولت .گردد مي  مديريت قانون (٧ ) ماده 

 ماده و آشوري خدمات

 آنان مطالبات ازاء در خود آارآنان و بازنشستگي صندوقهاي و عمومي محاسبات قانون (٧

 ( آنها توافق با

 طريق از دولت آارآنان مطالبات پرداخت .نمايد واگذار را دارائيها و اموال ساير يا سهم

 و سهام واگذاري

رائيهادا و اموال و بنگاهها  با مذآور اجرائي دستگاههاي و تعاونيها و بازنشستگي صندوقهاي به 

 رعايت

 و دستگاهها .است مجاز نيز ( ٩٩ ) اصل آلي سياستهاي اجراي قانون (٦ ) ماده (١ ) تبصره

 صندوقهاي

 بخش به نمايند مي تملك حكم اين اجراي در آه را سهامي و اموال موظفند مذآور

بربرا تعاوني يا خصوصي  

 به آنها هگذاري سرماي فعاليت مورد هيچ در آه نمايند واگذار نحوي به مقررات و قوانين

 هداري بنگا صورت

 .نباشد

 از اعم مجوز أخذ به منوط حقوقي و حقيقي اشخاص فعاليت آه مواردي آليه در  ٦٢ ماده

 گواهي،



رائياج دستگاههاي از آن مشابه موارد و موافقت يا استعالم جواز، پروانه،  (٧ ) ماده موضوع 

 مديريت قانون

 موظفند مذآور دستگاههاي است، عمومي محاسبات قانون (٧ ) ماده و آشوري خدمات

 سه مدت حداآثر

 بودن موآول قانوني مباني نيز و مربوط فعاليت و مجوز نوع قانون، اين ابالغ از پس ماه

 مجوز أخذ به فعاليت

رساي و لغو تمديد، صدور، شيوه همچنين و  آارگروهي به رسماً را آن بر ناظر مقررات 

 معاونت، از متشكل

 جمهور، رئيس حقوقي معاونت جمهور، رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت

 اقتصادي امور وزراء

 از مجلس نمايندگان از نفر سه نيز و دادگستري و اجتماعي امور و آار دارائي، و

 و برنامه آميسيونهاي

ودمن اصل بودجه،  صورت در .نمايند اعالم ناظر عنوان به اقتصادي و اساسي قانون ( ٤١ ) 

 ارسال عدم

 أخذ به حقوقي و حقيقي اشخاص الزام شده، تعيين مهلت در ماده اين موضوع مستندات

 ممنوع مجوز

 اجراي حسن مسؤول وي طرف از مجاز مديران و مقامات و دستگاه مقام باالترين و است

 حكم اين

دباشن مي . 

 وجاهت بررسي ضمن فوق مهلت اتمام از پس ماه شش ظرف است موظف آارگروه

 با آنها قانوني

 مختلف دستگاههاي هماهنگي و مجوز تمديد و صدور هزينه آاهش تسريع، تسهيل، رويكرد

 حذف و

 بازرسي و فعاليت نوع هر مقررات تنظيم شيوه جايگزيني يا اصالح و غيرضرور مجوزهاي

حرازا براي اي نوبه  

 ابالغ به نسبت مجوز، اخذ به فعاليت بودن موآول شيوه جاي به مقررات آن مراعات

 مشتمل دستورالعمل

 مجوزهاي لغو و مجوزها تجميع روشها، جايگزيني و اصالح و تسهيل و بازنگري بر

 چهارچوب در غيرضروري



 اين .نمايد اقدام سجمهور رئي تأييد از پس فعاليت نوع هر براي قانوني ضوابط

 جايگزين دستورالعمل

 و يشود م محسوب ماده اين موجب به شده اصالح يا لغو اجرائي روشهاي و دستورالعملها

 همه براي

 .است االجراء الزم مذآور اجرائي دستگاههاي

 مجلس تصويب با ماده اين مشمول موارد و مجوزها به مربوط قوانين احكام اصالح يا تغيير

 شوراي

 .است اسالمي

 مجوزها، انواع شامل ماده اين موضوع دستورالعمل است موظف مذآور آارگروه ٤ تبصره

 و مرجع

 به آه اطالعاتي پايگاه يك در را مربوط بندي زمان و احياء و لغو و تمديد صدور، شيوه

 و طراحي منظور همين

 آتاب قالب در ماده اين موضوع اطالعات آليه .برساند عموم اطالع به سازد مي مستقر

 آغاز از قبل سال

 موضوع خدمات ارائه يا فعاليت انجام به مربوط مقررات اعمال .شود مي منتشر سال هر

 از خارج ماده اين

 جبران بر عالوه مرتكب و ممنوع مذآور عرساني اطال پايگاه و سال آتاب در منتشره موارد

 نديده زيا خسارت

 .شود مي محكوم ماده اين در مقرر مجازات به

دمفا ٢ تبصره  اجرائي دستگاههاي فعاليتهاي و خدمات آليه شامل مجوزها بر عالوه حكم اين 

 اجتماعي، تأمين احوال، ثبت ،(شرآتها ثبت) امالك و اسناد ثبت سازمانهاي جمله از يادشده

 حفاظت

 شهرها، آالن و تهران شهرداري ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه زيست، محيط

 نيروي

ك،گمر انتظامي،  تحقيقات علوم، پرورش، و آموزش ههاي وزارتخان و قضائيه قوه خدمات 

 فناوري، و

 در قوانين براساس آه مواردي نيز و معادن و صنايع و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 خدمات، ازاء

 .بود خواهد نيز يشود، م اخذ حقوقي و حقيقي اشخاص از وجوهي



تهوابس نهادهاي در تبصره اين مفاد اجراي  قوه آن رئيس موافقت به منوط قضائيه قوه به 

 .است

 مقام نظرات و دستورات و تدابير و قوانين به مستند آه مواردي و مقررات درخصوص

 و است رهبري معظم

 به منوط حكم اين اجراي است ايشان نظر زير مستقيماً آه دستگاههايي درخصوص همچنين

 مله معظ اذن

 .است

ئياجرا دستگاههاي ٩ تبصره  با حتي مجوز انواع اعطاء يا خدمات ارائه مقابل در مذآور 

 مجاز توافق،

 .باشند نمي است، شده تجويز قانوني مقررات و قوانين در آه آنچه از بيش مبالغي أخذ به

 اجراي از تخلف

 مجازات قانون ( ٦١١ ) ماده موضوع مجازات مشمول ماده اين احكام ساير و حكم اين

 .است اسالمي

 دولت تصدي وظايف آشوري خدمات مديريت قانون اجراي در آه مواردي در  ٦١ ماده

 خصوصي بخش به

 مقابل در دولت حاآميتي مسؤوليت رافع وظايف واگذاري شود، مي واگذار تعاوني يا

 در .نيست شهروندان

 وظيفه دار عهده آه تعاوني و خصوصي بخشهاي و دولت رابطه تنظيم موارد گونه اين

گذارشدهوا تصديهاي  

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به آه است اي نامه آئين براساس هاند شد دولت

 مديريت قانون رعايت ضمن موردنظر، نتيجه حصول عدم صورت در است مكلف دولت

 و آشوري خدمات

 متقاضيان ساير به را يادشده وظايف ماده اين موضوع نامه آئين براساس مربوطه مقررات

 يا خصوصي بخش

نيتعاو  در .يابد تداوم انقطاع بدون مردم به رساني خدمت آه اي گونه به نمايد واگذار 

 صورت اين

 با اقتصاد شوراي تصويب با است شده متحمل تعاوني و خصوصي بخش آه هايي هزينه

 خسارات احتساب

 .است تأمين قابل سنواتي بودجه قالب در وارده



انينقو رعايت با (معاونت) اقتصاد شوراي دبيرخانه  ههاي هزين محاسبه براي تواند مي 

 و قبول قابل

 شاغل صالحيت واجد خبرگان يا دادگستري رسمي آارشناسان از طرفين به وارده خسارات

 در

 االجراي الزم مصوبات ابالغ به ملزم معاونت .نمايد استفاده مربوطه اجرائي دستگاههاي

 اقتصاد شوراي

 .است

اياجر نحوه قانون موضوع واگذاريهاي  مشمول ( ٩٩ ) چهارم و چهل اصل آلي سياستهاي 

 اين حكم

 .نيست ماده

 :دولت سازي آوچك و انساني نيروي آاهش و ساماندهي منظور به  ٦٥ ماده

 .است ممنوع خاص موارد در و مقامات مورد در جز شهرها آالن به انتقال هرگونه  الف

 و حكم اين

رآنانآا مأموريت و انتقال به مربوط مقررات ساير  مورد در دستگاهها بين ثابت و رسمي 

 و پيماني آارآنان

 با آارگروهي تشخيص با خاص موارد .است اجراء قابل (قرارداد طول در) قراردادي

 نمايندگان عضويت

 مي تعيين متبوع دستگاه و جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت معاونت،

 .شود

 بازنشسته يا بازخريد مقررات، و قوانين اجراي در آه افرادي هآارگيري ب هرگونه  ب

 شوند مي يا شده

 جانبازان فرزندان و شهداء فرزندان ايثارگران، علمي، هيأت اعضاء مقامات، استثناء به %)

 ٥١ ) درصد هفتاد

 از انحاء از نحوي به آه دستگاهي هر يا رديف داراي يا اجرائي دستگاههاي در باالتر و

رآشو آل بودجه  

 افراد به عنوان هر تحت و محل هر از پرداخت هرگونه همچنين و ممنوع آند، مي استفاده

 و بازنشسته

 حكم اين مغاير عام مقررات و قوانين آليه .است ممنوع مذآور دستگاههاي توسط بازخريد

 ماده استثناء به



 ( ٤٧ ) ماده و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون ( ٩١

 ( خدمات مديريت قانون

 .گردد مي لغو آشوري استخدام قانون ( ٤١ ) ماده و آشوري

 پيماني، رسمي، از اعم واگذاري قابل تصديهاي در دستگاه هر آارآنان آل تعداد  ج

 آار قراردادي،

 حداقل ساالنه علمي هيأت اعضاء استثناء به مشابه عناوين و ساعتي مشخص، و معين %)

 ٢ ) درصد دو

 .شود مي تعيين سال همان بودجه قانون در ساله همه استثناء موارد .يابد مي آاهش

 و مؤسسات از نوبت چند يا نوبت يك در ماه شش از بيش مأموريت و انتقال هرگونه  د

 نهادهاي

 قانون (٧ ) ماده موضوع دولتي شرآتهاي و مؤسسات ها، وزارتخانه به غيردولتي عمومي

 خدمات مديريت

ريآشو  .است ممنوع مقامات استثناء به 

 آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده موضوع دستگاههاي به دولت ديون  ٦٦ ماده )

 ٧ ) ماده و

 استثناء به عمومي و دولتي حقوقي اشخاص و صندوقها و آشور عمومي محاسبات قانون

 به مربوط ديون

راياج از ناشي منابع محل از بيمه حق از دولت قانوني سهم  و محاسبه قانون اين احكام 

 و يگردد م تهاتر

 م اجراء قابل آشور آل سنواتي بودجه حدود در و قالب در فقط نيز جديد تعهد هرگونه

 .يباشد

 از آه بخشي محاسبه از پس صندوقها بيمه حق از دولت قانوني سهم به مربوط ديون

 منابع باقيمانده

 رعايت در مديران قانوني مسؤوليت رعايت با آشور قبل سنوات بودجه و قانون اين اجراي

 صندوق مصلحت

 بودجه قوانين در بيني پيش طريق از شود، مي تهاتر هگذاريها سرماي متعارف سود و

 و پرداخت قابل سنواتي

 .است تأمين



 آمك به مجاز سنواتي بودجه قوانين موجب به آه مجريه قوه دستگاههاي آليه  ٦١ ماده

 به

وقيحق و حقيقي اشخاص  رعايت با موظفند باشند، مي يادشده قوانين اعتبارات محل از 

 اعتبار تخصيص

 ضوابط طبق استان اعتبارات تخصيص آميته توسط استانها در و معاونت توسط مرآز در آه

 معاونت ابالغي

 سهامداران يا و آمك گيرنده حقيقي اشخاص ملي شماره أخذ به نسبت شود، مي انجام

 صاحبان و اصلي

 گيرنده حقوقي اشخاص قانوني بازرسان يا بازرس و مديره هيأت اعضاء و الشرآه سهم

 در آن درج و آمك

 آمك مبلغ سپس و اقدام گردد مي ايجاد منظور اين براي معاونت توسط آه اطالعاتي بانك

 پرداخت را

 .است حكم اين مشمول نيز معاونت اختيار در رديفهاي و منابع محل از آمك .نمايند

 هاي حوزه شاخصهاي محاسبه براي موردنياز اطالعات و آمار تهيه منظور به  ٦٢ ماده

 تخصصي

 :قبيل از مختلف

 ايراني  اسالمي توسعه الگوي ١

 آشور ساله بيست مانداز چش سند ارزيابي ٢

 پنجم برنامه قانون عملكرد ارزيابي ٨

 ملي وري بهره ٩

 انساني توسعه  ٧

 مصرف الگوي  ٦

ردهاياستاندا تدوين ٥  ملي 

 مكاني ههاي داد  ٣

 سرزمين آمايش ٤

 اطالعات فناوري و مديريت و اداري نظام  ١١

(MDG) هزاره توسعه اهداف  ١١ 

 آشور علمي جامع نقشه  ١٢



 آردن عملياتي به نسبت شاخصها، شناسنامه دريافت از پس است مكلف ايران آمار مرآز

 برنامة

يگاهپا آمارگيري، طرحهاي شامل مربوط اجرائي  ههاي سامان آشور، آماري اطالعات 

 و عملياتي  اطالعاتي

 تصويب به و تهيه ماه شش ظرف حداآثر را موردنياز اعتبارات و آند اقدام بندي زمان

 آمار عالي شوراي

 .برساند

 حداآثر را مربوط هاي شناسنامه مكلفند فوق تخصصي ههاي حوز متولي اجرائي دستگاههاي

 ظرف

غابال از پس ماه شش  .نمايند ارائه ايران آمار مرآز به برنامه، 

 آميسيون اعضاء از نفر يك و محاسبات و بودجه و برنامه آميسيون اعضاء از نفر يك

 مجلس اقتصادي

 .آنند مي شرآت آمار عالي شوراي جلسات در ناظر عنوان به اسالمي شوراي

 اقتصادي  پنجم فصل

 آار و آسب فضاي بهبود

بودبه منظور به  ٦٣ ماده  با است مكلف بازرگاني وزارت آشور در آار و آسب فضاي 

 اتاق همكاري

 ساير و آشور امالك و اسناد ثبت سازمان تعاون، اتاق ايران، معادن و صنايع و بازرگاني

 دستگاههاي

 سياستهاي و ضوابط سنواتي، هاي بودجه چهارچوب در و معاونت هماهنگي با ربط ذي

 از الزم تشويقي

 و نام از خدمات و آاالها استفاده براي مالي، آمكهاي يا تسهيالت اعطاء يا جوايز اهداء جمله

 تجاري نشان

 سال پايان تا را نشان صاحب معنوي حقوق حفظ با فروشي عمده و هفروشي خرد بازار در

 و تهيه برنامه اول

 .نمايد ابالغ اجراء براي

يازمندن آه اقتصادي فعاليتهاي از دسته آن مورد در  ١١ ماده  دستگاههاي از مجوز أخذ 

 متعدد



 امور اداره و هماهنگي يكپارچه، مديريت وظيفه فعاليت، موضوع اصلي دستگاه باشند، مي

 و تكميل و أخذ

 در يا حقيقي صورت به واحد پنجره ايجاد طريق از و داشت خواهد برعهده را مجوز صدور

 با مجازي فضاي

 اصل رعايت ضمن آه نمايد مي اقدام اي گونه به مرتبط دستگاههاي ساير مشارآت

 صدور همزماني

 نحوه قانون در شده بيني پيش زمان از مجوز صدور براي موردنظر زماني سقف مجوزها،

 سياستهاي اجراي

 .ننمايد تجاوز اساسي قانون ( ٩٩ ) چهارم و چهل اصل آلي

 ارائه به نسبت موظفند مجوز صدور فرعي دستگاههاي واحد، پنجره فرآيند ايجاد در

 طريق از خدمات

 و اقدام مجازي فضاي در يا و واحد ههاي پنجر محل در ماالختيار تا نماينده استقرار

 عمل به را الزم همكاري

 همچنين و متخلفين با برخورد نحوه و ضوابط و ها رويه شامل مربوط دستورالعمل .آورند

 فهرست

 ) ماده موضوع آارگروه تصويب به مختلف فعاليتهاي در مجوز صدور در اصلي دستگاههاي

 قانون اين ( ٦٢

 .رسد مي

 دسترسي و عمومي رضايت افزايش اداري، نظام وري بهره بهبود راستاي در  ١٤ ماده

 سريع و آسان

 آلية آه نمايد اتخاذ ترتيبي تواند مي دولت دولتي، و عمومي خدمات به شهروندان

 اجرائي دستگاههاي

تمؤسسا ها، وزارتخانه از اعم  شرآتهاي غيردولتي، عمومي نهادهاي يا و مؤسسات دولتي، 

 دولتي،

 آنها بر قانون شمول آه دستگاههايي آليه و اي بيمه شرآتهاي و اعتباري مؤسسات بانكها،

 ذآر مستلزم

 مردم به خدمات ارائه به موظف آه را خود از بخشهايي يا سازماني واحدهاي است، نام

 نحو به هستند

عما ممكن و مقتضي  از استفاده با و انساني نيروي آار ساعت تنظيم مجازي، و حضوري از 

 موجود امكانات



 .دارند نگه خدمت آماده و فعال آاري نوبت دو در يا و روز شبانه طول در

 به اجرائي جزئيات و روش نحوه، و ماده اين مشمول دستگاههاي مصاديق فهرست ٤ تبصره

 موجب

نتمعاو توسط آه است دستورالعملي  رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت و 

 و تهيه جمهور

 .شود مي ابالغ

 ساختمان و تأسيسات ايجاد و تشكيالت گسترش انساني، نيروي هرگونه جذب ٢ تبصره

 در جديد

 .است ممنوع ماده اين تكاليف اجراي

يتهايفعال تسهيل و تعاوني و خصوصي بخشهاي و دولت نظر تبادل منظور به  ١٥ ماده  

 اين اقتصادي

 در الزم اقدامات براي مؤثر تصميم اتخاذ و آار و آسب موانع رفع و بررسي بخشها،

 و قوانين چهارچوب

 شوراي يربط، ذ مراجع به مناسب اجرائي راهكارهاي و پيشنهادها ارائه و موجود مقررات

 دولت گوي و گفت

 :شود مي تشكيل زير اعضاء ترآيب با خصوصي بخش و

 (شورا رئيس) دارايي و اقتصادي امور وزير ١

 ايران اسالمي جمهوري مرآزي بانك آل رئيس ٢

 سجمهور رئي راهبردي نظارت و هريزي برنام معاون ٨

 معادن و صنايع وزير ٩

 تعاون وزير  ٧

 بازرگاني وزير  ٦

 آشاورزي جهاد وزير ٥

 اجتماعي امور و آار وزير  ٣

 نفت وزير ٤

 نيرو وزير  ١١

 قوه رئيس انتخاب به قضائيه قوه معاونان از نفر دو  ١١

 اسالمي شوراي مجلس اقتصادي آميسيون رئيس  ١٢

 اسالمي شوراي مجلس محاسبات و بودجه و برنامه آميسيون رئيس  ١٨



 اسالمي شوراي مجلس معادن و صنايع آميسيون رئيس  ١٩

 اسالمي شوراي مجلس طبيعي منابع و آب آشاورزي، آميسيون رئيس  ١٧

 ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق رئيس  ١٦

 ايران اسالمي جمهوري تعاون اتاق دبيرآل  ١٥

 تهران شهردار  ١٣

 هاي رشته و بخشها از تعاوني و خصوصي برتر شرآتهاي عامل مديران از نفر هشت  ١٤

 مختلف

انزدهپ هر حداقل آه جلسات تشكيل چگونگي و ( ١٤ ) رديف اعضاء انتخاب نحوة ٤ تبصره  

 يكبار روز

 جلسة نخستين در آه است دستورالعملي طبق گزارشها و پيشنهادها ارائه و يگردد م برگزار

 تهيه شورا

 .شود مي تصويب و

 صنايع و بازرگاني اتاق در دولت از آمك دريافت بدون شورا اين دبيرخانه محل ٢ تبصره

 ايران معادن و

 وري بهره

هرهب سهم ارتقاء راستاي در  ١٣ ماده  برنامه پايان در سوم يك به اقتصادي رشد در وري 

 منظور به و

 جمله از توليد عوامل آليه وري بهره ارزيابي و پايش راهبري، سياستگذاري، ريزي، برنامه

 آار، نيروي

 دولتي مؤسسه صورت به ايران وري بهره ملي سازمان خاك، و آب و انرژي سرمايه،

 با معاونت به وابسته

 شاخصهاي شامل آشور وري بهره جامع برنامه تا يشود م ايجاد موجود امكانات از استفاده

 استاندارد

 آليه در مسؤوليتها و نقشها توزيع دربرگيرنده هوري، بهر ارتقاء اجرائي نظام و وري بهره

 اجتماعي، بخشهاي

رايب االجراء الزم برنامه صورت به غيردولتي، و دولتي بخشهاي از اعم فرهنگي و اقتصادي  

 تمامي

 اجرائي دستگاههاي تمام .برساند وزيران هيأت تصويب به و نمايد تدوين يادشده، بخشهاي

 از موظفند



 به را خود بخش به مربوط اقتصادي رشد بر آن اثر و هوري بهر تغييرات برنامه دوم سال

 منتشر مستمر طور

يشناساي را وري بهره رشد بر اثرگذار متغيرهاي و سياستها و نمايند  وري بهره اثر تا آنند 

 دستگاههاي از

 تشويقي سياستهاي حاوي تواند مي مذآور سياستهاي .باشد داشته صعودي رشد مزبور

 بخشهاي

 .باشد دولتي شرآتهاي و غيردولتي

 در اجرائي دستگاههاي اي هزينه اعتبارات تخصيص مرحله هر از (%٨ ) درصد سه حداآثر

 خزانه

 رعايت بر مبني معاونت تأييد ارائه به منوط دستگاه به آن پرداخت و شود مي نگهداري

 اين موضوع مصوبات

 .است هوري بهر به مربوط قانوني تكاليف ديگر و ماده

 به ايران هوري بهر ملي سازمان پيشنهادي برنامه بر مشتمل ماده اين اجرائي نامه آئين

 وزيران هيأت تصويب

 .است.رسد مي

 اشتغال

هاجاز دولت به  ٢١ ماده  آارآفريني، توسعه پايدار، اشتغال ايجاد راستاي در شود مي داده 

 آاهش

 :دهد انجام را زير اقدامهاي نو مشاغل توسعه و اي منطقه تعادل عدم

 پيوند ايجاد توليدي، هاي زنجيره و ها خوشه ها، شبكه توسعه تشويق و مالي حمايت  الف

 مناسب

كهايآم اعطاء) بزرگ متوسط، آوچك، بنگاههاي بين  براي الزم تمهيدات انجام و (هدفمند 

 فني توان تقويت

 توسعه و متوسط و آوچك بنگاههاي در بازاريابي و توسعه و تحقيق تخصصي،  مهندسي 

 مراآز

 آنها براي الكترونيك تجارت و رساني اطالع

 تبديل و بلوغ به آمك و متوسط و آوچك بنگاههاي توسعه و رشد موانع و مشكالت رفع  ب

اآنه  به 

 پذير رقابت و بزرگ بنگاههاي



 و خصوصي بخش اشتغالزاي طرحهاي و دور راه از مشاغل و خانگي آار و آسب گسترش  ج

 آشور بيكاري نرخ متوسط از باالتر بيكاري نرخ با مناطق در ويژه به تعاوني

 غيرمتشكل فعاليتهاي تبديل جهت در تشويقي سياستهاي تنظيم و حقوقي و مالي حمايت  د

قتصاديا  متشكل واحدهاي به خانوار 

 آار، و آسب آموزشهاي گسترش و توسعه منظور به غيردولتي بخش از مالي حمايت  ه

 آاربردي  علمي و اي حرفه و فني آارآفريني،

 با آه آارگاههايي آارفرمايان سهم بيمه حق از بخشي تأمين يا و پلكاني تخفيف اعمال  و

 يا و تأييد

 جديد آار نيروي آارگيري به جهت در اجتماعي امور و آار وزارت واحدهاي معرفي

 به ينمايند، م مبادرت

 نداشته آار نيروي آاهش آن، از قبل سال در يا و بوده تأسيس تازه واحد، آه آن شرط

 .باشد

 ارز

 :آشور ارزي تعهدات تنظيم منظور به  ٢٤ ماده

دباشن مي زير موارد رعايت به ملزم اجرائي دستگاههاي  الف : 

 تأييد با آه خارج يا داخل بانكهاي ارزي حسابهاي طريق از را خود ارزي معامالت و عمليات ١

 بانك

 نياز مورد خدمات مكلفند ايراني عامل بانكهاي .دهند انجام آنند، مي يا آرده افتتاح مرآزي

 سطح در را آنها

 .نمايند تأمين المللي بين استانداردهاي

 از پس تا آنند، اعالم مرآزي بانك به را خود آشور از خارج ارزي حسابهاي آليه فهرست ٢

 اين تأييد

 .گردد ميسر آنها فعاليت ادامه بانك،

  ٢٢ ماده

 قوانين قالب در برنامه طول در خارجي مالي تسهيالت از اجرائي دستگاههاي استفاده  الف

 بودجه

لمتقاب بيع مصوب تسهيالت باقيمانده هاي سهميه .است مجاز سنواتي  مالي تسهيالت و 

 خارجي



 تصويب جمله از اسالمي ضوابط رعايت با) چهارم و سوم هاي برنامه به مربوط (فاينانس)

 تشخيص مجمع

 .است باقي خود قوت به نيز پنجم برنامه طول در (نظام مصلحت

 روش از خود طرحهاي مالي منابع تأمين براي يشود م داده اجازه اجرائي دستگاههاي به  ب

 بيع

قابلمت  و مرآزي بانك دولت، توسط ايجادشده تعهدات بازگشت تضمين عدم اصل رعايت با 

 دولتي بانكهاي

 .نمايند استفاده اقتصاد شوراي تصويب از پس

 رعايت ماده اين (ج) و (ب) ،(الف) بندهاي موضوع خارجي مالي تسهيالت از استفاده در  د

 زير موارد

لعام بانكهاي و اجرائي دستگاههاي توسط  :است ضروري 

 ( ٩٩ ) چهارم و چهل اصل آلي سياستهاي رعايت با اجرائي دستگاههاي طرحهاي تمامي ١

 قانون

 اقتصاد، شوراي تأييد و ربط ذي دستگاه اجرائي مقام باالترين يا و وزير مسؤوليت با اساسي

 داراي بايد

 تعيين سقفهاي از آنها آامل اجراي هاي هزينه مجموع و باشند مالي و اقتصادي فني، توجيه

 تجاوز شده

 ساخت از آن استفاده ميزان و طرح هر تسهيالت بازپرداخت و دريافت بندي زمان .نكند

 به توجه با داخل

 و داخلي هاي توانايي و امكانات ظرفيتها، « توليدي، مهندسي، و فني توان از استفاده حداآثر

 قانون رعايت

اياجر در آشور اجرائي و صنعتي /١٨٥٧/١٢» و  منظور به تسهيالت ايجاد و ها پروژه 

 ١٢ مصوب خدمات صدور

 شوراي تصويب به بايد طرحها از يك هر اجراي در محيطي زيست شرايط رعايت نيز

 .برسد اقتصاد

  ٢٩ ماده

 ارزي منابع تأمين راستاي در شود مي داده اجازه شهرداريها و دولتي شرآتهاي به  ب

 طرحهاي

 به اقدام مرآزي، بانك و دارائي و اقتصادي امور وزارت تأييد از پس خود، گذاري سرمايه

 اوراق انتشار



 و شرآتها با اوراق اين سود و اصل تضمين .نمايند اسالمي صكوك انواع و مشارآت

 مذآور شهرداريهاي

 .است

 برنامه، اول سال در شود مي داده اجازه ايران اسالمي جمهوري مرآزي بانك به  ٣١ ماده

اردمو به نسبت  

 :نمايد اقدام زير

 اطالعات صحت به نسبت معترضين شكايات به رسيدگي اجرائي امكانات نمودن فراهم  ج

 اعتباري

 غيردولتي و دولتي اطالعات ثبت دفاتر نزد خود شده ثبت

 موظفند ماده اين در مذآور اجرائي دستگاههاي و اعتباري مؤسسات و بانكها آليه  تبصره

 اطالعات

رخواستد مورد آمار و  حرف اسرار حفظ .دهند قرار بانك آن اختيار در را مرآزي بانك 

 اطالعات و آمار هاي

 .است ايران اسالمي جمهوري مرآزي بانك عهده بر دريافتي

 و بانكي و پولي قانون اساس بر ايران اسالمي جمهوري مرآزي بانك امور اداره  ٣٦ ماده

 شوراي مصوبات

 .است اعتبار و پول

يهآل ٢ تبصره  ثبت سازمان قبيل از غيردولتي و دولتي از اعم حقوقي و حقيقي اشخاص 

 اسناد

 مفاد رعايت به مكلف تعاون وزارت و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي آشور، امالك و

 ماده اين

 .هستند

 تجارت

عتوزي شبكه هوري بهر ارتقاء رقابت، سطح افزايش بازار، مناسب تنظيم منظور به  ٤١٤ ماده  

 و

 :تواند مي دولت خدمات، و آاال توزيع فرآيند سازي شفاف

 (آد ايران) ايران خدمات و آاال شناسه خدمات و بندي طبقه ملي نظام توسعه به نسبت  ج

 منظور به



 و نموده اقدام خدمات و آاالها به مربوط اطالعات تبادل براي يكپارچه و منسجم نظام ايجاد

 آليه

ماتخد و آاال آنندگان عرضه  و (آد) شناسه اين آردن روزآمد و اخذ به مكلف را 

 اجرائي دستگاههاي

 .نمايد آن از استفاده به موظف را ربط ذي

 قانون تشريفات و احكام رعايت بدون بورس طريق از خدمات يا آاال خريد  ٤١٢ ماده

 مناقصات، برگزاري

 .است بالمانع اجرائي، دستگاههاي توسط

عنو هر واردات  ٤١٣ ماده  بهداشتي و ايمني فني، ضوابط رعايت به موآول آشور به آاال 

 هاي قرنطين

 م ابالغ گمرك به بازرگاني وزارت توسط مربوط، صالح ذي مرجع تصويب از پس آه است

 اين رعايت .يشود

 آاالهاي يافته، قطعيت ضبطي متروآه، آاالهاي جمله از وارداتي آاالهاي ترخيص براي ضوابط

 بالصاحب،

 .است الزامي قاچاق مكشوفات و متواري صاحب

 در) آاال اوليه صاحب هزينه به ماده اين موضوع ضوابط با غيرمنطبق آاالهاي  تبصره

 و وجود صورت

 يا جزئاً چنانچه صورت اين غير در و شود مي عودت آشور از خارج به وي، ورثة يا (احراز

 قابليت داراي آالً

افاسر اقدام اين و نبوده ثانويه تصرف  اموال سازمان و گردد مي معدوم نباشد محرم 

 اجراي ستاد و تمليكي

 در جز داخل در آنها عرضة و فروش گرفتن، اختيار در به مجاز (ره) امام حضرت فرمان

 استفاده قابليت موارد

 .نيست ثانويه مصرف از اطمينان و ثانويه مصرف براي

 بازرگاني هاي بيمه

اههايدستگ هاي بيمه انجام  ٤٤٦ ماده  بيمه سهامي شرآت با انحصاري صورت به اجرائي 

 ايران،

 در ١٨٧١ سال مصوب گري بيمه و ايران مرآزي بيمه تأسيس قانون ( ٨١ ) ماده موضوع

 برنامه سالهاي طول



 .شود مي االثر ملغي

 به بخشها، اين فعاليت توسعه و غيردولتي بخشهاي از مالي حمايت منظور به  ٤٤٢ ماده

 دستگاههاي

جرائيا  اعتبار سنواتي، بودجه قوانين چهارچوب در شود مي داده اجازه دولتي شرآتهاي يا و 

 تملك

 يا شده اداره وجوه قالب در را خود داخلي گذاري سرمايه منابع يا و اي سرمايه دارائيهاي

 سود يارانه

ارچوبچه در تا دهند قرار عامل بانكهاي اختيار در منعقده قراردادهاي براساس تسهيالت،  

 قانوني مقررات

 .گيرد قرار غيردولتي بخشهاي شرايط واجد متقاضيان اختيار در مربوطه

 و معاونت دارائي، و اقتصادي امور وزارت مشترك پيشنهاد به ماده اين اجرائي نامه آئين

 مرآزي بانك

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به ايران اسالمي جمهوري

 مالياتي نظام اصالح

زمانسا  ٤٢١ ماده  اطالعات شامل مالياتي مؤديان اطالعات پايگاه است مكلف مالياتي امور 

 درآمدي

 دوم سال پايان تا حداآثر را حقوقي اشخاص و برنامه پايان تا را حقيقي اشخاص اي هزينه و

 پايان به برنامه

هپايگا نياز مورد اطالعات آه يربط ذ و عمومي نهادهاي و اجرائي دستگاههاي آليه .رساند  

 در را فوق

 توسط آه بودن محرمانه حفظ با اطالعات تبادل دستورالعمل با مطابق موظفند دارند اختيار

 امور وزارت

 اين يرسد، م وزيران هيأت تصويب به و تنظيم برنامه اول سال در دارائي و اقتصادي

 اختيار در را اطالعات

 .دهند قرار مالياتي امور سازمان

ياتيمال امور سازمان ٤ تبصره  منظور به برنامه اجراي دوم سال از است مكلف آشور 

 در تسهيل

 مي آن تسليم به مكلف مالياتي مؤديان آه اوراقي ساير و مالياتي هاي اظهارنامه دريافت

 ابالغ نيز و باشند



 پست خدمات نظير نوين يهاي فناور از مذآور مؤديان از برخي يا تمام براي مالياتي اوراق

 الكترونيكي،

ضاءام  .نمايد استفاده روشها ساير يا الكترونيكي 

 گواهي صدور دولتي مراآز همكاري با است موظف مالياتي امور سازمان ٢ تبصره

 الكترونيكي

 اندازي هراه ب نسبت برنامه دوم سال پايان تا حداآثر مرآز آن ضوابط براساس و ريشه

 گواهي صدور مرآز

 .نمايد اقدام مياني الكترونيكي

ازگ و نفت  

 راستاي در آنندگان مصرف از حمايت و تشويق هجويي، صرف اعمال منظور به  ٤٩١ ماده

 و آردن منطقي

 به زيست محيط از حفاظت و آشور انرژي ذخاير حفظ برق، و انرژي مصرف الگوي اصالح

 هاي وزارتخانه

 پايان تا حداآثر آه دستورالعملي براساس شود مي داده اجازه معادن و صنايع و نفت نيرو،

 برنامه اول سال

 الگوي رعايت جهت مالي مشوقهاي اعمال به نسبت رسد مي اقتصاد شوراي تصويب به

 و مصرف

 .نمايند اقدام باال استاندارد با و مصرف آم محصوالت توليد انرژي، مصرف سازي بهينه

 نياز مورد مالي منابع

ردنآ هدفمند قانون اجراي از حاصل وجوه محل از ماده اين اجراي  داخلي منابع ها، يارانه 

 تابعه شرآتهاي

 جمله از دارائيها ساير و نيروگاهها فروش يا و معادن و صنايع و نيرو نفت، هاي وزارتخانه

 و منقول اموال

 در بنگاهها و وابسته و تابعه شرآتهاي ساير و نيرو وزارت مالشرآه سه و سهام غيرمنقول،

 بودجه قالب

 .شود مي تأمين سنواتي

رهتبص  اجباري استاندارد رعايت مشمول وارداتي بر انرژي تجهيزات و محصوالت آليه ٤ 

 مصوب



 اين مفاد رعايت به موظف ايران اسالمي جمهوري گمرك و بازرگاني وزارت .باشند مي

 .هستند ماده

 با انرژي مصرف در جويي صرفه براي شود، مي داده اجازه اجرائي دستگاههاي به ٢ تبصره

 و حفظ

اهشآ عدم  تعاوني و خصوصي بخشهاي با قرارداد انعقاد به نسبت قبلي، مندي بهره ميزان 

 .نمايند اقدام

 قالب در قرارداد شرح به مصرف آاهش از ناشي جويي صرفه محل از فقط قرارداد مبلغ

 متبادله موافقتنامه

 .است پرداخت و تأمين قابل معاونت با

نهوزارتخا پيشنهاد با تبصره اين دستورالعمل  هيأت تصويب به معاونت و نفت و نيرو هاي 

 وزيران

 .رسد مي

 برنامه، طول در آشور برق شبكه بار مديريت براي است مجاز نيرو وزارت ٩ تبصره

 آشور مشترآين

 .نمايد مجهز هوشمند آنتور به را

 پاك هاي انرژي

  ٤٩٥ ماده

 همكاري با اتمي انرژي سازمان توسط هاي هست نيروگاههاي از صيانت جامع طرح  الف

 وزارت

 اول سال پايان تا حداآثر يربط ذ دستگاههاي ساير و معاونت خارجه، امور وزارت آشور،

 به و تهيه برنامه

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب

 طرح مفاد رعايت به ملزم غيردولتي و دولتي از اعم حقوقي و حقيقي اشخاص  تبصره

 جامع

 .باشند مي ماده اين موضوع

 آاربري تغيير و سند صدور جايي، جابه تملك، جديد، مستحدثات احداث هرگونه  ٤٩٦ ماده

 در اراضي

 و است ممنوع دائم گاه سكونت عنوان به اي هسته تأسيسات و نيروگاهها ايمني محدوده

 صاحبان حقوق



 محدوده در واقع امالك و اراضي در حق « براي امالك و اراضي تملك و خريد نحوه

 قانون براساس مذآور،

 عمومي، هاي برنامه اجراي » از پس مذآور امالك تصرف و تملك .گردد مي تأمين

 دولت نظامي و عمراني

 .است نپذير امكا آارشناسي قيمت به مالكان به آن بهاي نقدي پرداخت

 نظام مرآز توسط آه آشور اي هسته ايمني نظام مصوبات و مقررات الزامات،  تبصره

 ايمني

ياتم انرژي سازمان  آليه براي شود، مي ابالغ پرتوي و هاي هست فناوري زمينه در ايران 

 دستگاههاي

 .است االجراء الزم مرتبط، غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص و اجرائي

 انتشار آاهش منظور به آه برنامه قانون مشمول شرآتهاي و سازمانها آليه  ٤٩٢ ماده

 در آالينده گازهاي

 آار و ساز مانند موجود، نالمللي بي آارهاي و ساز چهارچوب (CDM)، گواهي اخذ به موفق

 پاك توسعه

 .باشند مي برنامه سالهاي طي آن فروش يا واگذاري به مجاز شوند، مي انتشار آاهش

 درصد هفتاد

 هزينه و شود مي منظور ربط ذي شرآت داخلي درآمدهاي جزء حاصله وجوه (% ٥١

 ( اخذ به مربوط هاي

 (% ٨١ ) درصد سي .بود خواهد پرداخت و تأمين قابل محل همين از مزبور هاي گواهي

 خزانه به باقيمانده

 .شود مي واريز آشور آل

 آشاورزي

 محصوالت صادرات افزايش و توليد نمودن رقابتي و اقتصادي منظور به  ٤١٥ ماده

 ساماندهي آشاورزي،

جيرهزن تكميل و افزايي ارزش و پايه منابع از حفاظت منابع، مديريت  محصوالت ارزش 

 :آشاورزي

 و دولتي از اعم حقوقي و حقيقي اشخاص ساير و بازرگاني وزارت برنامه، ابتداي از  ب

 فرآور يا و خام از اعم آشاورزي بخش محصوالت يا و آاالها واردات از قبل غيردولتي

 اوليه مواد يا و يشده



هادج وزارت از موظفند تبديلي و غذايي صنايع موردنياز غذايي  اخذ را الزم مجوز آشاورزي 

 دولت .نمايند

 بخش محصوالت و آاالها آليه واردات براي داخلي، توليدات از حمايت منظور به است مكلف

 آشاورزي

 .باشد داخلي توليدآننده نفع به همواره مبادله نرخ آه اي هگونه ب نمايد وضع مؤثر تعرفه

 با سم و آود نهال، بذر، قبيل از آشاورزي بخش توليد هاي نهاده واردات ٤ تبصره

 اخذ و هماهنگي

 .باشد مي مستثني مؤثر تعرفه اعمال از آشاورزي جهاد وزارت مجوز

 مقدار و ورود زمان مقداري، سهميه تعيين اي، تعرفه ابزار انتخاب مسؤوليت ٢ تبصره

 ي برا تعرفه

دبودخواه آشاورزي جهاد وزارت با غذايي هاي فرآورده و آشاورزي آاالهاي . 

 و ها نهاده محصوالت، بازاررساني و قرنطينه سازي، ذخيره فرآوري، توليد، عمليات  ج

 آاالهاي

 فرآيندها آنندگان گواهي و عاملين آشاورزي، نوين خدمات ارائه نوپديد، آشاورزي

 و مقررات براساس

 به و تهيه برنامه اول سال در آشاورزي جهاد وزارت توسط آه بود خواهد استانداردهايي

 هيأت تصويب

 .رسد مي وزيران

 معدن صنعت،

 خود عمراني و فني ههاي پروژ اجراي در مكلفند اجرائي دستگاههاي آليه  ٤٥٥ ماده

 و مقررات ضوابط،

 مشمول خدمات و آاال هرگونه خريد .نمايند رعايت را ملي استانداردهاي و فني معيارهاي

 استاندارد

يمل استاندارد عالمت فاقد آه اجباري  اين موضوع اجرائي دستگاههاي توسط باشد ايران 

 ممنوع ماده

 .است

 نقل و حمل

 مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون اجراي  ٤٦٢ ماده /٤/ برنامه پايان تا ١٨٣٦

 ١٣ مصوب سوخت



 .شود مي تمديد

 مسكن

ژيانر مصرف ويژه به مصرف الگوي اصالح و ساختمانها سازي مقاوم منظور به  ٤٦٢ ماده  

 بخش در

 :شود مي انجام زير اقدامات مسكن و ساختمان

 ساير مسؤوليت نياز، صورت در و خود اي حرفه مسؤوليت موظفند دولتي مجريان آليه  ج

 عوامل

 و شهري از اعم خود پوشش تحت ساختمانهاي نظارت و محاسبه طراحي، در مرتبط

 يكي نزد را روستايي

دنماين بيمه صالحيت داراي شرآتهاي از . 

 :زلزله خطرپذيري آاهش براي الزم مطالعات انجام منظور به  د

 .يابد توسعه زلزله شنشانگرهاي پي و نگاري زلزله و نگاري شتاب ايستگاههاي شبكه ١

 پنج و بيست هر ازاي به بزرگ روستاهاي و شهرستان در بنگاري شتا ايستگاههاي  تبصره

 هزار

 .يابد مي توسعه ايستگاه يك نفر

رنامهب طي ٢  از و استاندارد ساختماني، سازي مقاوم در مؤثر روشهاي و مصالح 

 آنها توليدآنندگان

 .شود حمايت

 ترويج و تدوين منظور به است موظف معماري و شهرسازي عالي شوراي  ٤٦٣ ماده

 و معماري الگوهاي

 :ايراني  اسالمي شهرسازي

اييروست و شهري فضاهاي و ساختمانها سازي مناسب طرحهاي  ب  و جسمي معلولين براي 

 .نمايد تدوين و تهيه بررسي، را حرآتي

 به نسبت بند اين موضوع طرحهاي و ضوابط اساس بر موظفند دهياريها و شهرداريها

 و معابر سازي مناسب

 .نمايند اقدام روستايي و شهري عمومي فضاهاي

سالميا شوراهاي اجرائي، دستگاههاي آليه براي فوق شوراي مصوبات ٤ تبصره  و شهر 

 و روستا

 .است االجراء الزم سازندگان و مالكان آليه



 اي منطقه توسعه  ششم فصل

 تنظيم هاي گون به را خود عملياتي هاي برنامه مكلفند اجرائي دستگاههاي  ٤٢٩ ماده

 زمينه آه نمايند

 .آورد فراهم را سرزمين آمايش تگيريهاي جه تحقق

 .است معاونت عهده بر ماده اين مفاد تحقق بر نظارت و پيگيري مسؤوليت ٤ تبصره

 در سرزمين آمايش شوراي پيشنهاد با شود مي داده اجازه اقتصاد شوراي به ٢ تبصره

 چهارچوب

 آارمزد و سود يارانه جمله از بازدارنده، و تشويقي سياستهاي آشور، مربوطه قوانين

 بانكي، تسهيالت

ليتهافعا براي را مقررات ساير و عوارض ها، تعرفه  تنظيم اي گونه به آشور مختلف مناطق و 

 آه نمايد

 جهت تحقق راستاي در غيردولتي و عمومي بخشهاي گذاريهاي سرمايه و اقدامها ها، برنامه

 گيريهاي

 .شوند هدايت سرزمين آمايش

 .شود مي ابالغ (معاونت) دبيرخانه طريق از اقتصاد شوراي مصوبات

ظورمن به  ٤٢١ ماده ، « ارزيابي نظام  قانون ( ٧١ ) پنجاهم اصل در مندرج اهداف تحقق 

 اساسي

 » در هاجراء ب و تدوين ذيل محورهاي براساس موضوعي و اي منطقه ملي، سطوح در

 محيطي راهبردي

 :آيد مي

 راهبردها اين تجمعي اثرات نمودن منظور و مناطق توسعه آلي راهبردهاي  الف

 زيستي ظرفيت شاخص و توسعه محيطي اثرات شاخص  ب

 ملي و اي منطقه پايداري شاخصهاي اعمال  ج

 موضوعي و هاي منطق اي توسعه طرحهاي و هها برنام پايش  د

 محيطي راهبردي ارزيابي اجرائي سازوآار تعيين و توانمندسازي برنامه  ه

 محيطي راهبردي ارزيابي مسؤول ملي نهاد زيست، محيط حفاظت عالي شوراي ٤ تبصره

 و طرحها

 .است موضوعي  ملي توسعه هاي برنامه



 برنامه محيطي راهبردي ارزيابي مسؤول اي، منطقه توسعه هماهنگي شوراهاي ٢ تبصره

 هاي

 .يباشند م زيست محيط حفاظت عالي شوراي مصوب ضوابط براساس اي منطقه توسعه

 زيست محيط حفاظت عالي شوراي اجرائي وظايف است مكلف اداري عالي شوراي ٩ تبصره

 به را

 .نمايد تفويض زيست محيط حفاظت سازمان استاني واحدهاي

 به راهبردي ارزيابي اجرائي آارهاي و ساز و فرآيند شامل ماده اين اجرائي نامه آئين

 هيأت تصويب

 .رسد مي وزيران

 پايداري شاخصهاي نظام پايه، و طبيعي منابع از بهينه برداري بهره منظور به  ٤٢٥ ماده

 تا محيطي

نامهبر دوم سال  :آيد مي در اجراء به و تهيه ذيل موارد چهارچوب در 

 پايداري شاخصهاي ملي مدل تدوين  الف

 پايداري شاخصهاي اطالعات و داده بانك ايجاد  ب

 برنامه سالهاي براي آن ينمودن آمّ و پايداري شاخصهاي تعيين  ج

 اثرات آنترل و محيطي بار سازي متعادل بر ناظر پايداري معيارهاي و ضوابط تعيين  د

 محيط بر توسعه

 انساني و طبيعي

 و آلي رويكردهاي همكار، و مسؤول اجرائي دستگاههاي شامل ماده اين اجرائي نامه آئين

 زمانبندي

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به آن تصويب مراجع و نظام اجراي و تدوين

ردولتيغي عمومي نهادهاي و مؤسسات و اجرائي دستگاههاي آليه  ٤٣١ ماده  جهت موظفند 

 آاهش

 براي محيطزيست و پايه منابع بهينه مصرف سياستهاي اعمال دولت، اي هزينه اعتبارات

 برنامه اجراي

 ،(آاغذ شامل) تجهيزات و اوليه مواد آب، انرژي، مصرف مديريت شامل سبز مديريت

 جامد زائد مواد آاهش

ينآئ طبق (نقليه وسايط و ساختمانها در) آنها بازيافت و  حفاظت سازمان توسط آه اي نامه 

 و زيست محيط



 اقدام رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب به و تهيه يربط ذ دستگاههاي همكاري با معاونت

 .نمايند

 واحدهاي آليه زيست محيط مخرب و هآننده آلود عوامل آاهش منظور به  ٤٣٢ ماده

 صنعتي، توليدي، بزرگ

 :موظفند زيربنايي و خدماتي عمراني،

 در و اجرا از پيش را خود عمراني و خدماتي توليدي، بزرگ هاي پروژه و طرحها  الف

 انجام مرحله

 محيط حفاظت عالي شوراي مصوب ضوابط براساس يابي مكان و سنجي امكان مطالعات

 مورد زيست

 .قراردهند محيطي زيست اثرات ارزيابي

 .است الزامي ها پروژه و طرحها مجريان توسط ارزيابيها نتيجة رعايت

 و اقدام خود محيطي زيست تخريب و آلودگي گيري اندازه و برداري نمونه به نسبت  ب

 در را نتيجه

 و قابليت آه واحدهايي .نمايند ارائه زيست محيط حفاظت سازمان به خوداظهاري چهارچوب

 نصب ضرورت

ايانپ تا بايد دارند را مداوم و اي لحظه پايش (سيستم) سامانه اندازي راه و  سوم سال 

 به نسبت برنامه،

 ٨١ ) ماده مشمول متخلفين .نمايند اقدام مذآور هاي(سيستم) سامانه هاندازي را و نصب

 نحوه قانون (

 ٨ مصوب هوا آلودگي از جلوگيري /٢/ .شوند مي ١٨٥٩

 زيست محيط استانداردهاي و ضوابط با آه دهند ارتقاء نحوي به را خود فني مشخصات  ج

 آاهش و

دگيآلو  .يابد تطبيق آب و طبيعي منابع باالخص پايه منابع تخريب و 

 امنيتي و سياسي دفاعي،  هفتم فصل

 دفاعي امور

 حضور و مستضعفان بسيج آيفي و آمي تقويت منظور به است موظف دولت  ٤٣٦ ماده

 نيروهاي بيشتر

 و اسالمي انقالب انديشه مباني و آرمانها آشور، از دفاع و امنيت ههاي صحن در مردمي

 فرهنگ توسعه



 زير شرح به برنامه طول در را الزم تسهيالت و اقدامات منكر از نهي و معروف به امر

 :نمايد فراهم

 توسعه به مربوط فعاليتهاي در ويژه به زنان جامعه بسيج مقاومت ههاي رد از پشتيباني  ط

 خانواده بنياد تحكيم و حجاب و عفاف فرهنگ

 بسيج سازمان آمادگي ميزان با متناسب يشود م داده اجازه اجرائي دستگاههاي به ٢ تبصره

 اوقات يسازي غن و فرهنگي بهداشتي، آموزشي، فعاليتهاي از بخشي اجراي سازندگي،

 و فراغت

 بهداشت ههاي خان و مدارس مساجد، تعمير و احداث قبيل از خود عمراني هاي پروژه

 روستايي،

يآبرسان آاري، جنگل زدايي، بيابان  و روستايي محروم، مناطق در همچنين و روستاها به 

 آن به را مرزي

 و جوانان و مردمي و بسيجي داوطلب نيروهاي از استفاده با تا واگذارنمايد سازمان

 نحو به متخصصان

 .نمايند اجراء يافته، سازمان

 توان ارتقاء و آشور دفاعي بنيه تقويت منظور به است موظف دولت  ٢١٤ ماده

ندگيبازدار  مسلح نيروهاي 

 منافع از حفاظت و تهديدات برابر در آمادگي و آشور امنيت و ارضي تماميت از حفاظت و

 انقالب ملي،

 را ذيل اقدامهاي دفاعي، سيستمهاي هوشمندسازي و آشور حياتي منابع و ايران اسالمي

 درصورت

 :آورد عمل به مسلح نيروهاي آل فرماندهي تصويب

دپدافن اصول رعايت  ك  در يا و مهم و حساس طرحهاي اجراي و طراحي در غيرعامل 

 و مطالعه دست

 آموزش و آشور حياتي و اصلي شريانهاي و حساس ساختمانهاي و زيربنايي تأسيسات نيز

 مردم عمومي

 آاهش و پيشگيري منظور به قانون، اين ( ١٥٤ ) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي توسط

 ناشي مخاطرات

يعيغيرطب سوانح از  



 و معاونت توسط قانون، اين تصويب از ماه دو مدت ظرف ماده اين اجرائي هاي نامه آئين

 و دفاع وزارت

 خواهد وزيران هيأت تصويب به و تهيه مسلح نيروهاي آل ستاد و مسلح نيروهاي پشتيباني

 در و رسيد

 .شود مي گذاشته اجراء مرحله به مسلح نيروهاي آل فرماندهي تأييد صورت

،سياسي  امنيتي 

 در و آشور موضوعه قوانين محدوده در است موظف اطالعات وزارت  ٢١٦ ماده

 اختيارات چهارچوب

 عمل به قانوني اقدام ذيل مورد خصوص در ربط ذي دستگاههاي هماهنگي با خود قانوني

 :آورد

 آشور اطالعاتي جامع بانك طرح تهيه  الف

 موظفند ينمايند م استفاده آشور عمومي بودجه از آه نهادهايي و دستگاهها آليه  تبصره

 نسبت

 شده، بندي طبقه موارد استثناء به خود (ديجيتالي) رقومي بانكهاي قراردادن اختيار در به

 و خصوصي حريم

 .نمايند اقدام است، شده ممنوع اطالعات افشاء قوانين در آه مواردي

 هرگونه با مقابله و پيشگيري و اخالقي اجتماعي، امنيت ارتقاء و تحكيم منظور به  ٢١٣ ماده

 ناهنجاري

 عمومي؛ امنيت در اخالل و اجتماعي و فرهنگي

 عفاف فرهنگ جامع طرح اجراي براي را الزم اقدامات موظفند اجرائي دستگاههاي آلية  ب

 و

 اسالمي جامعه اقتضائات با خدمتي محيط بسازي متناس به نسبت و داشته معمول حجاب

 .نمايند اقدام

 .باشد داشته نظارت طرح، صحيح اجراي بر است موظف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

 قضائي حقوقي  هشتم فصل

  ٢٤٤ ماده

 معظم مقام سوي از ابالغي پنجساله قضائي آلي سياستهاي (٨ ) بند تحقق منظور به  ه

 رهبري،



سساتمؤ و نهادها مستضعفين، بسيج سازمان انتظامي، نيروي جمله از اجرائي دستگاههاي  

 عمومي

 همكاري خود وظايف چهارچوب در مكلفند شهرداريها، و الحمر هال جمعيت نظير غيردولتي

 قوه با را الزم

 .دارند معمول جرم، وقوع از پيشگيري هاي برنامه اجراي در قضائيه

 اجرائي، هاي دستگاه همكاري با است مكلف تربيتي و تأميني اقدامات و زندانها سازمان  ن

وميعم مؤسسات  برنامه طول در محكومان شدن اجتماعي باز منظور به نهاد، مردم و 

 به را ذيل اقدامات

 :گذارد اجراء

 طريق از زندانها محيط اصالح حبس، مجازات اصالحي جنبه و بازدارندگي ارتقاء رويكرد با ١

 اقداماتي

ابي،ارتك جرائم نوع و سابقه براساس شدگان بازداشت و زندانيان بندي طبقه نظير  تفكيك 

 از متهمان

 جمعيت نفر تهزار بيس باالي شهرهاي در موقت بازداشتگاههاي در محكومان

 پرورش و آموزش وزارت همكاري با شرايط واجد زندانيان آموزش ٢

 امام امداد آميته همكاري با يبضاعت ب زندانيان ههاي خانواد معيشتي مشكل رفع ٨

 ،(ره)خميني

دهاينها ساير و بهزيستي سازمان  ربط ذي 

 آزادي از پس يربط ذ مراجع به اشتغال نيازمند زندانيان معرفي ٩

 نظارت و بودجه  نهم فصل

 در آشور پيشرفت ميزان ارزيابي و برنامه قانون اجراي حسن منظور به  ٢٤٩ ماده

 چهارچوب

زا گزارشي سال هر ماه شهريور پايان تا مكلفند اجرائي دستگاههاي برنامه، آلي سياستهاي  

 هر عملكرد

 .نمايند تسليم معاونت به را قبل سال ربط ذي مواد از يك

 مواد بررسي و خود نظرات با همراه را مذآور عملكرد گزارش است موظف معاونت

 و ها شاخص و برنامه

 مذآور گزارش است مكلف جمهور رئيس .نمايد ارائه جمهور رئيس به مربوطه متغيرهاي

 اليحه با همزمان را



ليانهسا بودجه  را آن خالصه و ارائه اسالمي شوراي مجلس به سال هر آذرماه پانزدهم تا 

 علني جلسه در

 .برساند نمايندگان اطالع به

 تملك طرحهاي اثربخشي و آارآمدي افزايش منظور به است موظف دولت  ٢٤١ ماده

 دارائيهاي

 اقدامات اساسي قانون ( ٩٩ ) چهارم و چهل اصل اجراي نحوه قانون رعايت با اي سرمايه

 اجرا به را زير

 :درآورد

 عامل سه هر آنترل و هگرا نتيج رويكردهاي با را ١٨٣٧ مصوب اجرائي و فني نظام  الف

 زمان هزينه،

 .گذارد اجرا مورد به چهارم سال از و اصالح برنامه سوم سال تا ه، پروژ اجراي در آيفيت و

 از مناسب اجرائي روشهاي  ب « واگذاري و برداري بهره ساخت، مالي، منابع تأمين » ، «

 قبيل

 مالي، منابع تأمين » ، « ت دس در آليد ساخت و طرح »، «  عمومي بخش مشارآت

 برداري بهره و ساخت

 » يا و « مالكيت و برداري بهره ساخت، » .هآارگيرد ب آافي هاي تضمين بيني پيش با را

 خصوصي

 تملك طرحهاي در را ارزش مهندسي و آيفيت مديريت نظام برنامه دوم سال ابتداي از  ج

 دارائي

 .آند اجرا متوسط و بزرگ اي سرمايه

 قيمت و اي سرمايه دارائي تملك طرحهاي حسابرسي و حسابداري ملي استانداردهاي  ه

 م ابالغ و تأييد معاونت توسط و تهيه دارائي و اموراقتصادي وزارت توسط آه را شده تمام

 ابتداي از يگردد

 .آند پياده متوسط و بزرگ طرحهاي در برنامه دوم سال

 با سنواتي بودجه لوايح در جديد اي سرمايه دارائيهاي تملك طرحهاي پيشنهاد  ٢٤٥ ماده

 رعايت

 :است پذير امكان زير موارد

 رعايت با جديد اي سرمايه دارائيهاي تملك طرحهاي اعتبارات و آمي اهداف عناوين،  الف )

 ٢٢ ) مواد



 ،(اجرا زمانبندي آار، حجم) فني توجيهي گزارش براساس بودجه و برنامه قانون ( ٢٨ ) و

 و مالي اقتصادي،

 تأييد از پس اجرائي دستگاه و مشاور سوي از غيرعامل پدافند رعايت و محيطي زيست

 بار يك براي معاونت

نهساال بودجه اليحه در بار اولين براي نظر مورد طرحهاي آه سالي ثابت قيمت به و  منظور 

 به گردد مي

 .رسد مي اسالمي شوراي مجلس تصويب به بعد سالهاي و برنامه سالهاي تفكيك

 در را محيطي زيست استانداردهاي است موظف زيست محيط حفاظت سازمان  تبصره

 ماهه شش

 مهندسين شرآتهاي و اجرائي دستگاههاي به ابالغ جهت معاونت به برنامه اول سال اول

 به مشاور

 .نمايد اعالم خود اي سرمايه دارائيهاي تملك طرحهاي طراحي در آن مفاد رعايت منظور

 طرح، اهداف بر مشتمل اي سرمايه دارائيهاي تملك طرحهاي هاي موافقتنامه مبادله  ب

 شرح

 در بار يك فقط نياز مورد فني مشخصات و فيزيكي پيشرفت مصوب، اعتبارات عمليات،

 انجام برنامه دوران

 اطالعات .بود خواهد عمل مالك و معتبر برنامه دوران براي ها موافقتنامه اين پذيرد مي

 خصوص در ضروري

 .يگردد م درج نيز ها موافقتنامه اصالحيه در فوق موارد

 يمانده باق سالهاي براي هاي سرماي دارائيهاي تملك طرحهاي نياز مورد اعتبارات  تبصره

 طرح اجراي

ديلتع ضرايب اعمال با برنامه در  .شود مي منظور معاونت توسط و محاسبه محتمل 

 سنواتي بودجه قوانين با طرحها ساالنه اعتبارات ميزان انطباق براي آه هايي موافقتنامه  ج

 مبادله

 طرح ههاي پروژ تعداد و اهداف افزايش موجب نبايد و داشته اصالحي جنبه گردند مي

 استثناء موارد .شوند

ياتعمل حجم تغيير به منجر آه  ذ اجرائي دستگاه پيشنهاد با شوند مي هها پروژ تعداد يا 

 تأييد و يربط

 .است بالمانع ماده اين (الف) بند مفاد رعايت با وزيران هيأت تصويب و معاونت



  ٢٤٦ ماده

 دستگاههاي با متبادله هاي موافقتنامه اجراي در پرداخت و تعهد اعتبار، تخصيص  الف

 اجرائي،

حشر رعايت به مشروط  به آه آوري الزام شروط و موافقتنامه موضوع فعاليتهاي و عمليات 

 اعمال منظور

 شروط .بود خواهد شود، مي درج معاونت توسط بودجه و برنامه اجراي بر بيشتر نظارت

 مغاير نبايد يادشده

 .باشد قانون

 با آه دستگاه اي هزينه اعتبارات از بخش آن واگذارشده اختيارات و وظايف با متناسب  ب

 به توجه

 و معاونت پيشنهاد با ندارد موضوعيت دستگاه توسط آن آرد هزينه وظايف، واگذاري

 به وزيران هيأت تصويب

 .گردد مي واگذار مورد حسب ديگر دستگاههاي يا استانها

 و بازسازي امدادرساني، پيشگيري، شآگاهي، پي براي شود مي داده اجازه دولت به  ج

 نوسازي

دهدي آسيب مناطق  طوفان، تگرگ، سرمازدگي، زلزله، سيل، جمله از غيرمترقبه حوادث از 

 دريا، آب پيشروي

 دو معادل تا دامي، و انساني گير همه بيماريهاي و آشاورزي محصوالت فراگير هاي آفت

 از (%٢ ) درصد

 .نمايد هزينه و تأمين خزانه هگردان تنخوا افزايش محل از را سال هر عمومي بودجه

 تا حداآثر مذآور تنخواه

 م تسويه ساالنه بودجه اصالح يا و عمومي اعتبارات در جويي صرفه محل از سال همان پايان

 هر در .يشود

 به منوط مقررات و قوانين اجراي در خزانه گردان تنخواه محل از هزينه و برداشت حال

 .است معاونت تأييد

راياج در آه اجرائي دستگاههاي اختالف حل آراء درمورد  د  ) چهارم و سي و يكصد اصول 

 و ( ١٨٩

 صادر مربوط مقررات و قوانين اجراي در يا و اساسي قانون ( ١٨٤ ) نهم و سي و يكصد

 به چنانچه شود مي



 نمايد خودداري اختالف حل مرجع تصميم اجراي از ربط ذي اجرائي دستگاههاي دليل هر

 مطابق معاونت

 تملك بودجه در جايي جابه تهاي محدودي رعايت به الزام بدون مذآور، مرجع رأي

 و اي سرمايه دارائيهاي

 اضافه نفع ذي اجرائي دستگاه بودجه به و آسر مربوط دستگاه سنواتي بودجه از اي، هزينه

 مطالبات با يا و

 .نمايد مي تهاتر

 عملياتي و اجرائي هاي برنامه موظفند دولتي مؤسسات و هها وزارتخان آليه  ٢٤١ ماده

 در را خود

 اين .آنند تهيه قانون اين تصويب تاريخ از ماه شش ظرف برنامه اجرائي هاي بسته قالب

 از پس آه ها بسته

 و تنظيم مبناي شود، مي ارائه اسالمي شوراي مجلس به اطالع جهت وزيران هيأت تصويب

 بودجه تصويب

 .گيرد مي قرار دستگاه سنواتي

وژهپر چندين از اي مجموعه اجرائي بسته  تبصره  پروژ از هاي خوش يا و پيوسته هم به 

 ههاي

 و اجتماعي اقتصادي، مشكل يك حل منظور به آه است تدار اولوي مرتبط هم به و متجانس

 در فرهنگي يا

 .آيد درمي اجرا به برنامه اهداف چهارچوب

 آه آشوري خدمات مديريت قانون (٩ ) ماده موضوع دولتي شرآتهاي آليه  ٢٤٢ ماده

 آنها فهرست

 دوم سال از مكلفند بورس در شده پذيرفته شرآتهاي نيز و شود مي تعيين دولت توسط

 يك حداقل و برنامه

 جامعه عضو حسابرسي مؤسسات يا و حسابرسي سازمان طريق از برنامه پايان تا بار

 رسمي حسابداران

 و شرآتها فعاليت اثربخشي و آارآيي اقتصادي، صرفه افزايش جهت در مورد حسب ايران

 قابليت افزايش

 اين مديره هيأت .نمايند اقدام عملياتي حسابرسي انجام به نسبت مالي گزارشهاي اعتماد

 شرآتها



 .دارند عهده به را بند اين اجراي مسؤوليت

 اين شمول از باشند مي بندي طبقه داراي دولت مصوبه اساس بر آه شرآتهايي ٤ تبصره

 ماده

 .شوند مي مستثني

سابرسيح سازمان ٢ تبصره  را عملياتي حسابرسي استانداردهاي و چهارچوب است مكلف 

 ظرف

 .نمايد ابالغ و تهيه قانون اين تصويب از پس ماه شش

 سال پايان تا است موظف دولت عملياتي، ريزي بودجه نظام استقرار منظور به  ٢٤٣ ماده

 برنامه دوم

تيعمليا روش به بودجه تهيه براي را الزم ههاي زمين تدريج به  اجرائي دستگاههاي آليه در 

 به آورد فراهم

 مجلس تقديم و تدوين تهيه، مذآور روش به برنامه سوم سال بودجه اليحه آه نحوي

 اسالمي شوراي

 ) بند اجراي در همچنين .شود مي ابالغ و تهيه معاونت توسط اجرائي دستورالعمل .شود

 سياستهاي ( ٨٢

 تمام قيمت براساس آه اعتباراتي عملياتي، هريزي بودج نظام استقرار و پنجم برنامه آلي

 موضوع شده

 واحدهاي به پرداخت از پس يابد مي اختصاص آشوري خدمات مديريت قانون ( ١٦ ) ماده

 الزام بدون مربوطه

 نامه آئين براساس فقط و دولتي دستگاههاي بر حاآم عمومي مقررات و قوانين رعايت به

 و مالي هاي

 بر نظارت نحوه بيني پيش متضمن آه گردد مي هزينه استخدامي و اداري و معامالتي

 تحقق و هها هزين

 به دارائي و اموراقتصادي وزارت و معاونت پيشنهاد با و است شده بيني پيش اهداف

 وزيران هيأت تصويب

 .رسد مي

 انواع و شرايط چهارچوب در مورد حسب شود مي داده اجازه دولت به  ٢٢١ ماده

گذاريوا قراردادهاي  



 به را زير اقدامات هاي سرماي دارائيهاي تملك طرحهاي خصوص در اقتصاد شوراي مصوب

 :آورد عمل

 آماده و شده تكميل و تمام نيمه و جديد اي سرمايه دارايي تملك طرحهاي واگذاري  الف

 در برداري بهره

يمال تأمين نحوه تعيين با اقتصاد شوراي تصويب مورد شرايط و قراردادها قالب  دوره 

 ،(فاينانس) ساخت

 رعايت با قرارداد، مدت در خدمات خريد يا برداري بهره هاي هزينه پرداخت

 آيفيت اجراي استانداردهاي

 غيردولتي بخش به قرارداد دوره از پس طرح واگذاري نهايتاً و خدمات

 آنها خدمات آه شده تكميل و تمام نيمه اي سرمايه دارايي تملك طرحهاي واگذاري  ب

ابلق  عرضه 

 غيردولتي بخش به اقساط و نقد صورت به است غيردولتي بخش توسط

 اموال نيز و واگذاري قابل اي سرمايه دارايي تملك طرحهاي برداري بهره حق واگذاري  ج

 و منقول

 اجرائي دستگاههاي و دولت نياز بر مازاد مالي حقوق و غيرمنقول

 و واگذاري قابل اي سرمايه دارايي تملك طرحهاي هبرداري بهر يا و مالكيت واگذاري  د

 منقول اموال نيز

 اجرائي دستگاههاي و دولت نياز بر مازاد مالي حقوق و غيرمنقول و

 و آل هداري خزان به واريز از پس ماده اين احكام اجراي از ناشي دولت درآمد ٤ تبصره

 رديف محل از

نيبي پيش سنواتي بودجه قانون در منظور اين براي آه خاصي  اعتبار نيز و شود مي 

 به مربوط رديفهاي

 و سود يارانه، شامل شده اداره وجوه و تسهيالت قالب در اي سرمايه دارايي تملك طرحهاي

 يا و آارمزد

 طرحهاي به اقتصاد شوراي تصويب مورد مالي تأمين روشهاي ساير و آمك و تسهيالت

 دارايي تملك

الامو نمودن احسن به تبديل يا و اي سرمايه  موافقتنامه قالب در غيرمنقول و منقول 

 قابل معاونت با متبادله

 .است اختصاص



 مشمول و شود نمي تلقي اشخاص درآمد ماده، اين موضوع بالعوض آمكهاي ٢ تبصره

 پرداخت

 .نيست درآمد بر ماليات

 و آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي آليه  ٢٢٢ ماده

گاههايدست نيز  

 ، (٨) ، ( اين مقررات مشمول مربوط، موارد در آشور عمومي محاسبات قانون (٧ ) و (٩

 ٢ ) مواد موضوع )

 .يباشند م قانون

 بودجه قوانين و قانون اين مواد و احكام اجراي براي آه مواردي آليه در  ٢٢٩ ماده

 اجراي يا سنواتي

ويبنامه،تص نامه، آئين تصويب برنامه طول در قوانين ساير  و اجرائي بسته دستورالعمل، 

 نظير مقررات ساير

 و مقامات مراجع، از اعم مجريه قوه به مربوط راهبردي اسناد و استاني و ملي توسعه اسناد

 دستگاههاي

 با انطباق جهت از معاونت تأييد از پس مربوط دستگاه پيشنهاد باشد، نياز مورد اجرائي

 و برنامه اهداف

صويبت به بودجه قانون  .رسد مي مجريه قوه در مربوط مرجع يا توزيران هيأ 

 در الزم موارد در را مربوط مدارك و اسناد و اطالعات آليه موظفند اجرائي دستگاههاي

 معاونت اختيار

 .است خود خاص مقررات مشمول شده بندي طبقه اطالعات و اسناد .دهند قرار

 و ها دستورالعمل

بچهارچو در معاونت هاي بخشنامه  قوانين و بودجه و برنامه قانون و قانون اين مفاد 

 و سنواتي بودجه

 .است االجراء الزم اجرائي دستگاههاي آليه براي مربوط هاي نامه آئين

 و اصالحات و ١٨٣١ سال مصوب دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون  ٢٢١ ماده

 آن بعدي الحاقات

امهبرن دوره براي زير الحاقات و اصالحات با  :شود مي تنفيذ پنجم 

 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون (٢ ) ماده در  الف «

 عبارت از بعد



 شرآتهاي » عبارت « استاني برق توزيع و فاضالب و آب شرآتهاي و » .يشود م اضافه

 دولتي

مرمست مزاياي و حقوق پرداخت جمله از خزانه توسط پرداخت گونه هر  ب  دستگاههاي 

 و اجرائي

 سوي از اعتبار تخصيص و تأييد با فقط خزانه گردان تنخواه محل از يا ضروري موارد

 .است مجاز معاونت

 آه آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده موضوع بانكهاي و دولتي شرآتهاي آليه  ج

 بودجه در

 :مكلفند است شده بيني پيش ويژه سود آنها براي آشور آل

 بابت را خود نظر مورد سال شده بيني پيش ماليات دوازدهم يك معادل ماه هر در ١

 عملكرد ماليات

 حساب به تا نمايند پرداخت مالياتي امور سازمان به الحساب علي صورت به سال همان

 عمومي درآمد

 .شود منظور آل داري خزانه نزد آشور

ار سال هر شده بيني پيش سود (% ٩١ ) درصد چهل حداقل ٢  (١ ) جزء آار و ساز با 

 به بند اين

 .نمايند واريز عمومي درآمد حساب

 ميزان تناسب به است، غيردولتي بخش به متعلق آنها سهام از قسمتي آه دولتي شرآتهاي

 سهام

 غيردولتي بخش سهم و باشند نمي بند اين موضوع وجوه پرداخت مشمول غيردولتي، بخش

 درصد چهل از

) ابرازي سود (% ٩١ دسو  به ربط ذي دولتي شرآتهاي توسط بايد مذآور (ويژه 

 ( يادشده بخش سهامداران

 .شود پرداخت

 ماه اسفند مصوب مستقيم مالياتهاي قانون در مقرر و مربوط احكام تابع يادشده مبلغ وصول

 و ١٨٦٦

 .است آن بعدي هاي اصالحيه

ينيب پيش رقم سقف از اجرائي دستگاههاي اختصاصي درآمدهاي مازاد  د  قوانين در شده 

 بودجه



 دستگاه همان توسط معاونت تأييد با سنواتي بودجه در مقرر نسبت به آشور آل سنواتي

 هزينه قابل

 .است

 در تمرآززدايي و مردم به رساني خدمت در تسريع و امور انجام تسهيل راستاي در   ه

 اختيارات، مديران، پاسخگويي و يآاري مواز از اجتناب و مالي و اداري هاي گيري تصميم

 و وظايف

 آنها مقام باالترين و رؤسا يا اجرائي دستگاههاي براي مقررات و قوانين در آه مسؤوليتهايي

 ستادي و استاني ربط ذي واحدهاي مديران به مورد حسب است شده بيني پيش

 يادشده دستگاههاي

ختيارا تفويض يا و انتصاب احكام يا و سازماني پستهاي وظايف شرح براساس  تفويض قابل 

 در لكن است

 مقام باالترين يا رئيس اختيار رافع يادشده ستادي يا استاني مديران مسؤوليت موردي هيچ

 دستگاه

 .نيست

 و اعتبارات ساير و آمكها و مالي و اي سرمايه دارائيهاي تملك و اي هزينه اعتبارات آليه  و

 رديفهاي

رحش به سنواتي بودجه قوانين جداول در مندرج  در فقط مذآور جداول ارقام و عناوين 

 درآمدها وصولي حدود

 بر يادشده قوانين مربوط جداول در مندرج ارقام و عناوين شرح به عمومي منابع ساير و

 مفاد اساس

 سوي از اعتبار تخصيص و ابالغ حدود در و معاونت با دستگاه متبادله هاي موافقتنامه

 تعهد، قابل معاونت،

 .است هزينه و پرداخت

 دستگاههاي توسط مالي آمك و پرداخت گونه هر و تعهد انجام قانوني موارد آليه در  ز

 اجرائي،

 در همچنين .است مجاز آن حدود در و تخصيص از بعد و موافقتنامه مفاد براساس فقط

 قانوني موارد آليه

نفعتم عين، جمله از مالي و اي سرمايه دارائيهاي واگذاري و غيرنقدي آمك گونه هر  و 

 شامل آن مشابه



 فرمها، قالب در آن مانند و حقوق مطالبات، ديون، رد نيز و غيرمنقول و منقول اموال

 و شرايط

 موافقتنامه ضميمه فرمها اين از اي نسخه .است مجاز معاونت ابالغي دستورالعملهاي

 هاي هزين اعتبارات

 در غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها خصوص در بند اين احكام .شد خواهد دستگاه

 اعتبارات حدود

 نبايد بند اين موضوع شرايط .است ماالجراء الز آن معوض يا ازاء مابه و قانون در مندرج

 .باشد قانون مغاير

 ٥١ ) ماده جمله از مختلف مقررات و قوانين اجراي در پرداخت و تعهد گونه هر انجام  ح

 قانون (

تباراتاع سقف رعايت بدون آشور عمومي محاسبات  خصوص در قانون الزامات و مصوب 

 محدوديتهاي

 .است ممنوع متبادله، هاي موافقتنامه عمليات شرح نيز و تخصيص

 عمومي اعتبارات محل از وجه پرداخت و تعهد گونه هر ايجاد در اجرائي دستگاههاي  ي

 موظفند

 :نمايند رعايت را زير موارد

صديهات و مديريت وظايف، امور، واگذاري اولويت ١  هزينه به نسبت غيردولتي بخش به 

 مستقيم

 .عمومي اعتبارات

 به نسبت شده اداره وجوه و اعتباري و فني آمكهاي نظير تسهيالت پرداخت شيوه اولويت ٢

 .بالعوض آمك و پرداخت روشهاي

 مالي مديران و آنان سوي از مجاز مقامات و اجرائي دستگاههاي رؤساي و معاونت  تبصره

 مربوط

ندموظف  رعايت آن مشابه و پرداختها دستور و هها موافقتنام امضاء در را فوق اولويتهاي 

 .نمايند

 سنواتي، بودجه قوانين در مندرج ارقام بر مازاد مالي بار گونه هر تحميل و ايجاد  ك

 آليه توسط

 خريد قبيل از مختلف موارد در دولت مباشر دستگاههاي جمله از اجرائي دستگاههاي

 و تضميني



 آن، غير و هها نهاد يارانه بازار، تنظيم قيمت، تفاوت زيان، جبران خريد، تبعي هاي هزينه

 خاص، تعهدات ايفاء

 ممنوع يشود م استفاده عمومي اعتبارات از آه آن مانند و صادراتي جايزه اساسي، آاالهاي

 .است

ماتمقا يا و اجرائي دستگاه مقام باالترين عهده به حكم اين اجراي مسؤوليت  و مجاز 

 مربوط مالي مديران

 مجازات مشمول و محسوب اعتبار بر زائد تعهد موارد، ساير و حكم اين از تخلف .است

 .شود مي مربوط

  ل

 ده حداآثر سنواتي بودجه قوانين در مندرج اي سرمايه دارائيهاي تملك طرحهاي اعتبار ١

 درصد

وانينق در مندرج طرحهاي ساير اعتبارات آاهش محل از (% ١١  و معاونت تأييد با مذآور 

 ( سقف قالب در

 ( ٢٢ ) ماده رعايت با مذآور طرحهاي اجرائي عوامل و است افزايش قابل طرح آل اعتبار

 و برنامه قانون

 .شوند مي انتخاب ١٨٧١ مصوب بودجه

 در مندرج هاي هزين و مالي دارائيهاي تملك متفرقه، فهاي ردي از هريك اعتبارات ٢

جهبود قوانين  

 اعتبار متفرقه، رديفهاي ساير اعتبارات آاهش محل از (% ١١ ) درصد ده حداآثر سنواتي

 دارائيهاي تملك

 .است افزايش قابل آشور آل سنواتي بودجه سقف در معاونت توسط اي هزينه و مالي

 نيم حداآثر ٨ / يك حداآثر دولت، عمومي بودجه اختصاصي و اي هزينه اعتبارات از (%١

 ٧ ) درصد

 بيست حداآثر دولت، عمومي بودجه اي سرمايه دارائيهاي تملك اعتبارات از (%١ ) درصد

 درصد صدم پنج و

 نيم حداآثر دولتي، شرآتهاي هاي هزينه مجموع از (%١ / هاي هزينه مجموع از (%١

 (٢٧/ ٧ ) درصد

ياختصاص و اي هزينه اعتبارات از (% ٧١ ) درصد پنجاه و دولتي شرآتهاي اي سرمايه  

 فناوري و علوم توسعه



 و عمومي محاسبات قانون رعايت به الزام بدون و معاونت تأييد با آاربردي، پژوهشهاي و

 و قوانين ساير

 عمومي مقررات « قانون رعايت از قانون موجب به آه اعتباراتي آردن هزينه نحوه قانون

 رعايت با و آشور

 مستثني دولت عمومي مقررات ساير و عمومي محاسبات /١٨٦٩/١١» .شود مي هزينه

 ١٤ مصوب هستند

  م

 از آه دولتي شرآتهاي و آنها به وابسته تحقيقاتي مراآز و اجرائي دستگاههاي آليه ١

 اعتبارات

 آنند، مي استفاده (پژوهشي اعتبارات يا و فناوري و علوم توسعه) آشور تحقيقات بخش

 اين موظفند

تهاياولوي و سياستگذاريها براساس را اعتبارات  عالي شوراي توسط شده تعيين تحقيقاتي 

 تحقيقات علوم،

 شوراي دبيرخانه به را خود عملكرد گزارش يكبار ماه سه هر و نمايند هزينه فناوري و

 و تحقيقات علوم،

 ارديبهشت پايان تا حداآثر و گزارش دريافت از پس است موظف شورا .دهند ارائه فناوري

 بعد سال ماه

لكردعم از جامعي گزارش  دستاوردهاي و نتايج همراه به را آشور تحقيقاتي اعتبارات 

 و تهيه پژوهشي

 ارائه اسالمي شوراي مجلس به فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي در تأييد از پس

 .نمايد

 مجوز داراي آه پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها اختصاصي درآمد مازاد ٢

 از

 درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه عالي آموزش گسترش شوراي

 آموزش و

 در منظور اين براي آه اعتباراتي سقف در باشند مي يربط ذ قانوني مراجع ساير و پزشكي

 بودجه قوانين

 را درآمد آه هاي مؤسس و دانشگاه همان به مورد حسب شود مي بيني پيش سنواتي

 هاند، آرد آسب

 .يابد مي اختصاص



 پايان تا حداآثر موظفند سنواتي بودجه قوانين در رديف داراي اجرائي دستگاههاي آليه  ن

 دارائيهاي تملك نيز و مالي هاي، هزين از اعم ابالغي اعتبار اساس بر سال هر ماه ارديبهشت

 اي سرمايه

هبودج قوانين و برنامه قانون الزامات براساس را مربوط موافقتنامه پيشنهادي متن جديد  

 ساير و سنواتي

 ارائه معاونت ابالغي دستورالعملهاي و شرايط فرمها، چهارچوب در مربوط مقررات و قوانين

 .نمايند

 نسبت روز پانزده ظرف حداآثر پيشنهادي متن با موافقت صورت در است موظف معاونت

 امضاء به

اديپيشنه متن با موافقت عدم صورت در و نمايد اقدام آن ابالغ و موافقتنامه  نسبت خود 

 ابالغ و اصالح به

 آند، اقدام رأساً روز پانزده ظرف نباشد قانون مغاير آه نحوي به نهائي موافقتنامه

 ابالغي موافقتنامه

 .است االجراء الزم

 زيرمجموعه آه آشوري خدمات مديريت قانون (٧ ) ماده دستگاههاي و مراجع آليه  ع

 مجريه قوه

 آه تصميماتي و مصوبات آليه در دارند، را االجراء الزم مصوبه وضع صالحيت و باشند مي

 براي تكاليفي

 تأييد بايد تصويب يا تصميم اتخاذ از قبل نمايد مي تعيين آشور آل بودجه اعتبار مصرف

 بر مبني را معاونت

 .نمايند اخذ را بودجه رديفهاي و احكام با مغايرت عدم و منظور آن براي اعتبار وجود

ستگاههاد و مراجع آليه  مصوبات در نيستند، مجريه قوه زيرمجموعه آه رديفي دارندگان و 

 خود تصميمات و

 رديفهاي و احكام رعايت با سنواتي بودجه قوانين موضوع مصوب اعتبارات سقف در مكلفند

 .نمايند اقدام آن

 و مالي و اقتصادي و فني توجيه داراي طرحهاي نياز مورد ارزي منابع تأمين منظور به  ف

 زيست

 بودجه قوانين در مقرر ارقام حدود در شود مي داده اجازه دولتي شرآتهاي محيطي

 مورد حسب سنواتي



 و داخلي مالي بازارهاي در ارزي مشارآت اوراق يا و اسالمي صكوك اوراق صدور به نسبت

 با خارجي

دنماين اقدام قانون اين ( ٣١ ) ماده در مقرر سقف در و مرآزي بانك ضوابط رعايت . 

 منوط يادشده اوراق صدور

 با اوراق اين سود و اصل تضمين و بازپرداخت و بوده معاونت و مرآزي بانك تأييد به

 .است مربوط شرآتهاي

 اعتبار و پول شوراي تأييد به منوط تشويقي سود با اسالمي صكوك يا مشارآت اوراق صدور

 .است

باراتاعت شود مي داده اجازه آشور اجرائي دستگاههاي به  ص  و اعتباري و فني آمكهاي 

 همچنين

 و هگذاري سرماي اهداف تحقق منظور به سنواتي بودجه قوانين پيوست در آه اعتباراتي

 فعاليت توسعه

 اساس بر و هشده ادار وجوه قالب در را است شده شبيني پي تعاوني و خصوصي بخشهاي

 قراردادهاي

باري،اعت و مالي مؤسسات بانكها، اختيار در منعقدشده  صندوقهاي و الحسنه قرض صندوقهاي 

 هاي توسع

 آارمزد و سود يارانه يا و تلفيقي تسهيالت آمك، پرداخت براي مرآزي بانك از مجوز داراي

 قرار تسهيالت

 قطعي هزينه به اعتبار واگذارنده اجرائي دستگاه توسط پرداخت از پس اعتبارات اين .دهند

 منظور

ناي اجرائي نامه آئين .شود مي  وزارت و مرآزي بانك همكاري با و معاونت پيشنهاد به بند 

 و اقتصادي امور

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به دارائي

 جداول ضرايب، تغيير تشكيالت، تغييرات دستورالعملها، و ها بخشنامه ها، بنامه تصوي آليه  ت

 به و استخدام نوع هر مجوز اعطاء حقوقي، مبناء افزايش و مشاغل هبندي طبق و حقوقي

 و نيرو آارگيري

 قابل صورتي در باشد دولت براي مالي بار متضمن آه امناء هيأتهاي مصوبات همچنين

 و تصويب و طرح

 يا آشور آل بودجه قانون در و محاسبه گذشته در آن از ناشي مالي بار آه است اجراء

 داخلي منابع



 زائد تعهد حكم، اين برخالف اجرائي دستگاه اقدام .باشد شده تأمين يربط ذ اجرائي دستگاه

 اعتبار بر

 .شود مي محسوب

 وزارتخانه پوشش تحت پژوهشي و عالي آموزش هاي مؤسسه از يك هر به آه مبالغي  ذ

 علوم، هاي

 و اي هزينه اعتبارات محل از و پزشكي و آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات

 دارائي تملك

رآزمتم رديفهاي ذيل اي سرمايه  سرجمع به آمك عنوان به ابالغ از پس شود مي پرداخت 

 اعتبارات

 شرح مطابق تا يشود م افزوده الذآر فوق پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 عمليات

 .آنند هزينه مربوطه مقررات و قوانين براساس موافقتنامه در مندرج

مهبرنا طول در است موظف دارائي و اقتصادي امور وزير  ض  گزارش يكبار ماه شش هر 

 انطباق

 چهارچوب در را سنواتي بودجه قانون (٨ ) شماره پيوست دولتي شرآتهاي گذاري سرمايه

 اصالح قانون

 طرح تفكيك به ( ٩٩ ) چهارم و چهل اصل آلي سياستهاي و چهارم برنامه قانون از موادي

 آميسيونهاي به

مايدن ارسال اقتصادي و محاسبات و بودجه و برنامه . 

 مراآز مؤسسات، دانشگاهها، خصوص در (ذ) و (ن) ،(ز) ، (و) بندهاي احكام اجراي  تبصره

 آموزش

 .بود خواهد قانون اين ( ٢١ ) ماده رعايت با تحقيقاتي و عالي

 است نام تصريح يا ذآر مستلزم آنها اصالح يا لغو آه مقرراتي و قوانين احكام  ٢٢٦ ماده

 مغايرت صورت در

 .گردد مي االجراء موقوف برنامه طول در قانون، اين احكام با

 به نسبت دولت  ٢٢١ ماده « اجتماعي روابط در آودآان و بانوان امنيت ملي سند » با

 تدوين و تهيه

 سازمان قضائيه، قوه ايران، اسالمي جمهوري انتظامي نيروي ريزي برنامه و مشارآت

 آشور، بهزيستي



ليعا شوراي آشور، وزارت شهرداري،  جمهوري، رياست خانواده و زنان امور مرآز استانها، 

 هاي وزارتخانه

 سالهاي طول در دولت توسط اجتماعي امور و آار و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 اقدام برنامه

 .آورد عمل به قانوني

 ابتداي تا اسالمي انقالب پيروزي ابتداي از آه افرادي برنامه، سالهاي طول در  ٢٢٢ ماده

لسا  ١٨٥١ 

 آرده خدمت وقت تمام صورت به اسالمي انقالب پاسداران سپاه و اسالمي انقالب آميته در

 ميزان به اند

 حضور جنگ ههاي جبه در داوطلبانه صورت به آه رزمندگاني همچنين و خدمت مدت

 ميزان به اند داشته

 .يگردند م بازنشستگي بيمه مشمول جبهه در حضور مدت

 فو افراد توسط آارمند سهم بيمه حق پرداخت مستلزم مذآور بيمه مزاياي از برخورداري

 و قالذآر

 .است دولت توسط آارفرما سهم

 و رفاه و مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع هاي وزارتخانه توسط بند اين اجرائي نامه آئين

 اجتماعي تأمين

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تنظيم

مانهاساز همكاري با دولت  ٢٩١ ماده  و زنان امور مرآز جمله از يربط ذ دستگاههاي و 

 با خانواده

 و شرعي حقوق استيفاء و اجتماعي هاي عرصه در زنان جايگاه و خانواده نهاد تقويت هدف

 بانوان قانوني

 ها زمينه همه در « خانواده و زنان امور توسعه جامع برنامه » تحكيم محورهاي بر مشتمل

 تصويب و تدوين با

نبنيا  و توسعه اجتماعي، آسيبهاي از پيشگيري مربوطه، مقررات و قوانين بازنگري خانواده، 

 ساماندهي

 و خانوار سرپرست زنان براي خانگي مشاغل ساماندهي اولويت با معيشتي  اقتصادي امور

 زنان



 حجاب، و عفاف فرهنگ گسترش پژوهش، فراغت، اوقات اجتماعي، تأمين بدسرپرست،

 سالمت، ارتقاء

وسعةت  توسعه نخبه، و مدير زنان توانمنديهاي ارتقاء نهاد، مردم سازمانهاي تواناييهاي 

 نالمللي، بي تعامالت

 .نمايد قانوني اقدام خانواده و زنان تشكيالتي اداري ساختار اصالح و ديني باورهاي تعميق

افناوريه امنيت و هاي رايان اطالعات از حفاظت سطح ارتقاء منظور به  ٢٩٤ ماده  اجراي و 

 فضاي امنيت سند

 :خواهدگرفت انجام ذيل اقدامات اطالعات، تبادل

 زيرساختهاي داراي غيردولتي شرآتهاي و عمومي نهادهاي اجرائي، دستگاههاي آليه  الف

 حياتي

 حمالت مقابل در اطالعات تبادل امنيت حفظ و زيرساختها سازي امن منظور به موظفند

 در الكترونيك

نيتام سند چهارچوب  فضاي امنيت برنامه دوم سال پايان تا (افتا) اطالعات تبادل فضاي 

 اطالعات تبادل

 .بخشند ارتقاء را خود

 از موظفند عمومي خدمات هدهنده ارائ حقوقي اشخاص و اجرائي دستگاههاي آليه  ب

 دوم سال

 اجراي به نسبت و نموده اقدام اطالعات مديريت سامانه اجراي به نسبت برنامه

رالعملهادستو  و 

 استانداردهاي « افتا » .نمايند اقدام برنامه اول سال از

 است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت همكاري با اطالعات وزارت ٤ تبصره

 و استانداردها

 « افتا » و استاندارد مؤسسه همكاري با برنامه اول ماهه شش در صورتي به را

 براي الزم دستورالعملهاي

 ريالي ارزش (% ٧١ ) درصد پنجاه حداقل آه نمايد تدوين ايران صنعتي تحقيقات «

 افزارهاي نرم و تجهيزات

 افتا » .شود تهيه داخلي غيردولتي شرآتهاي توانمندسازي از برنامه دوم سال پايان تا

 وزارتخانه همكاري با را ماده اين اجراي گزارش است موظف اطالعات وزارت ٢ تبصره

 و ارتباطات هاي



 و ملي امنيت آميسيونهاي به ساله هر مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع و اطالعات فناوري

 سياست

 .نمايد تقديم اسالمي شوراي مجلس معادن و صنايع و خارجي

 نيروهاي آل ستاد مجوز و موافقت آسب از پس توانند مي اجرائي دستگاههاي  ٢٩٩ ماده

 مسلح

نندآ اقدام حفاظت يگانهاي تشكيل به نسبت  مهمات و سالح هآارگيري ب نظر از يگانها اين .

 ضوابط تابع

 ربط ذي دستگاه نظر تحت انتظامي نيروي ضوابط رعايت با و باشند مي مسلح نيروهاي

 .خواهندشد اداره

 انتصاب و آموزش و يگانها اين تسليح چگونگي و سازماندهي و اختيارات و وظايف شرح

 هر فرماندهي

 به آنها عملكرد بر نظارت و انتظامي نيروي با آنها ارتباط چگونگي و يگانها اين از يك

 آل ستاد تصويب

 .رسد مي مسلح نيروهاي

 .است معتبر شمسي هجري ١٨٤٩ سال پايان تا قانون اين  ٢٩٥ ماده

 ماه دي پانزدهم مورخ علني جلسه در تبصره ١٤٢ و ماده ٢٨٧ بر مشتمل فوق قانون

 يكهزار

 در و تصويب اسالمي شوراي مجلس نه و هشتاد و سيصد و /١١/ مجمع سوي از ١٨٣٤

 ٢٧ تاريخ

 .شد داده تشخيص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت تشخيص

 __الريجاني علي  اسالمي شوراي مجلس رئيس


