
 کل کشور ۷۹۹۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۹بند )ط( تبصره )

ايي لبًَى، هكلفٌذ دس اخشاي ( 3ؿشكتْبي ػَددُ، ثبًكْب ٍ هؤػؼبت اًتفبػي ٍاثؼتِ ثِ دٍلت هٌذسج دس پيَػت ؿوبسُ )

همبعغ ػِ هبِّ ثِ اص ّضيٌِ اهَس پظٍّـي خَد هٌذسج دس آى پيَػت سا دس ( 40۴) دسصذ تكبليف لبًًَي هشثَط، حذالل چْل

داسي كل كـَس ٍاسيض كٌٌذ تب دس ساػتبي حل هؼبئل ٍ هـكالت  ، ثِ حؼبة خبصي ًضد خضاًِ(25۴هيضاى ثيؼت ٍ پٌح دسصذ)

ّبي  خَد اص عشيك تَافمٌبهِ ثب داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّـي ٍ خْبد داًـگبّي ٍ دس لبلت عشح)پشٍطُ(

آهَختگبى  ّبي تحميمبتي داًؾ ّبي پؼبدكتشي ٍ عشح)پشٍطُ( بي تحصيالت تكويلي، عشح)پشٍطُ(ّ ًبهِ كبسثشدي، ػٌبٍيي پبيبى

  .تحصيالت تكويلي ؿيشؿبؿل ثِ هصشف ثشػبًٌذ

ؿذُ آًْب  ثيٌي ايي هجبلؾ ثشاي داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّـي ٍ خْبد داًـگبّي هبصاد ثش دسآهذ اختصبصي پيؾ

داسي كل كـَس، تَػظ  ػيٌبً پغ اص تجبدل تَافمٌبهِ تَػظ آًْب ثِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ كـَس ٍ خضاًِدس ايي لبًَى هحؼَة ٍ 

ؿَد،  داسي كل كـَس ثِ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلي يب پظٍّـي ٍ يب خْبد داًـگبّي عشف لشاسداد ثشگـت دادُ هي خضاًِ

  .ؿًَذ ّب تؼَيِ  كِ تب پبيبى ػبل هبلي كل هجلؾ تَافمٌبهِ عَسي ثِ

صَست اهبًي ّضيٌِ  اػتجبسات هَضَع ايي ثٌذ دس داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ٍ خْبد داًـگبّي ثِ

  .ؿَد هي

آهَختگبى پظٍّـگش ٍ ًيشٍّبي كبسٍسص اص هجلؾ ّش  حذالل ػْن لبثل پشداخت ثِ داًـدَيبى، پظٍّـگشاى پؼبدكتشي، داًؾ

  .ثَدخَاّذ ( 60۴دسصذ ) عشح)پشٍطُ( ؿصت

ّضيٌِ اهَس ( 40۴اص هجلؾ چْل دسصذ )( 10۴تَاًٌذ حذاكثش تب دُ دسصذ ) ؿشكتْب، ثبًكْب ٍ هؤػؼبت هَضَع ايي ثٌذ هي

ًبهِ هزكَس  پظٍّـي هزكَس سا اص عشيك داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت پظٍّـي ٍاثؼتِ ثِ خَد ٍ خْبد داًـگبّي دس چْبسچَة آييي

  .ّضيٌِ ًوبيٌذ

ٌذ ؿبهل ػبصٍكبسّبي هشثَط، چگًَگي هصشف ٍ ػبيش هَاسد ثِ پيـٌْبد ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ كـَس ٍ ًبهِ اخشائي ايي ث آييي

ّبي اهَس التصبدي ٍ داسايي، ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي، ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي، صٌؼت، هؼذى ٍ  ّوكبسي ٍصاستخبًِ

  .ٍصيشاى خَاّذ سػيذ ى ثِ تصَيت ّيأتتدبست ٍ خْبد كـبٍسصي حذاكثش دٍ هبُ پغ اص اثالؽ ايي لبًَ

 

 

 

 



  مصوبات هیات وزیران 

 21374ؿوبسُ ثجت سٍصًبهِ سػوي :  - 27/4/1397تبسيخ تصَيت:  - 09/05/1397 تبسيخ اًتـبس سٍصًبهِ سػوي:

 کل کشور ۷۹۹۱ماده واحده قانون بودجه سال ( ۹آیین نامه اجرایی بند )ط( تبصره )

 02/05/1397                                   ّـ55255ت/55990ؿوبسُ

 ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسايي ـ ٍصاست ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي ـ ٍصاست صٌؼت، هؼذى ٍ تدبست

 ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ كـَسـ خْبدداًـگبّي

شًبهِ ٍ ثَدخِ كـَس )ثب ّوكبسي ٍصاستخبًِ ّبي اهَس التصبدي ٍ داسايي، ثِ پيـٌْبد ػبصهبى ث 27/4/1397ّيأت ٍصيشاى دس خلؼِ 

ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي، ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي، صٌؼت، هؼذى ٍ تدبست ٍ خْبد كـبٍسصي( ٍ ثِ اػتٌبد ثٌذ )ط( تجصشُ 

 كل كـَس، آييي ًبهِ اخشايي ثٌذ يبدؿذُ سا ثِ ؿشح صيش تصَيت كشد: 1397هبدُ ٍاحذُ لبًَى ثَدخِ ػبل ( 9)

 كل كـَس 1397هبدُ ٍاحذُ لبًَى ثَدخِ ػبل ( 9ًبهِ اخشايي ثٌذ )ط( تجصشُ )آييي

 ـ دس ايي آييي ًبهِ اصغالحبت صيش دس هؼبًي هـشٍح هشثَط ثِ كبس هي سًٍذ:1هبدُ

 الف ـ ػبصهبى: ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ كـَس

 خضاًِ: خضاًِ داسي كل كـَس ة ـ

 كل كـَس 1397ح ـ لبًَى: لبًَى ثَدخِ ػبل 

( 3ّب: ؿشكت ّبي ػَددُ، ثبًک ّب ٍ هؤػؼبت اًتفبػي ٍاثؼتِ ثِ دٍلت هٌذسج دس پيَػت ؿوبسُ )ّب ٍ هؤػؼِّب، ثبًکت ـ ؿشكت

 لبًَى.

 ّب.ّب ٍ هَػؼِب، ثبًکّچْل دسصذ اص ّضيٌِ اهَس پظٍّـي ّش يک اص ؿشكت( 40۴ث ـ هٌبثغ: حذالل )

 ج ـ هشاكض: داًـگبُ ّب ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ٍ خْبد داًـگبّي داساي سديف ثَدخِ اي دس لبًَى.

 ذ ـ دثيشخبًِ: دثيشخبًِ ؿَساي ػبلي ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي.

دس اخشاي ايي آييي ًبهِ ٍ ظشف دٍ ّفتِ پغ اص اثالؽ ح ـ ػبهبًِ: ػبهبًِ هلي ػشضِ ٍ تمبضبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي كِ تَػظ دثيشخبًِ 

 ًبهِ تؼييي ٍ ثكبس گشفتِ هي ؿَد.ايي آييي

ـ خضاًِ هَظف اػت حؼبة خبصي سا ثشاي ٍاسيض هٌبثغ هَضَع ايي آييي ًبهِ ظشف دٍ ّفتِ پغ اص اثالؽ ايي آييي ًبهِ تؼييي ٍ 2هبدُ

 اػالم ًوبيذ.

اص هجلؾ هٌبثغ هَضَع ايي ( 25۴هَظفٌذ دس پبيبى ّش ػِ هبُ هؼبدل ثيؼت ٍ پٌح دسصذ )ـ ؿشكت ّب، ثبًک ّب ٍ هؤػؼِ ّب 3هبدُ



 ايي آييي ًبهِ ٍاسيض ًوبيٌذ.( 2آييي ًبهِ سا ثِ حؼبة هَضَع هبدُ )

 لبًَى هي ثبؿذ.( 7ـ هٌبثغ هَضَع ايي آييي ًبهِ ثشاي هشاكض، هبصاد ثش دسآهذّبي اختصبصي هٌذسج دس خذٍل )4هبدُ

اًِ هكلف اػت ثشاي خْبد داًـگبّي حؼبة دسآهذ اختصبصي ايدبد ًوبيذ ٍ اػتجبساتي كِ اص هحل هٌبثغ هَضَع ايي آييي ـ خض 5هبدُ

 ًبهِ ثِ خْبد داًـگبّي اختصبف هي يبثذ ثِ حؼبة هزكَس ٍاسيض ًوبيذ.

ثِ تفكيک هيضاى هجبلؾ اختصبف  ـ خضاًِ هكلف اػت دس پبيبى ّش ػِ هبُ، ٍاسيضي ّش يک اص ؿشكت ّب، ثبًک ّب ٍ هؤػؼِ ّب 6هبدُ

 يبفتِ ثِ هشاكض سا ثِ ػبصهبى ٍ دثيشخبًِ گضاسؽ ًوبيذ.

ـ هٌبثغ هَضَع ايي آييي ًبهِ دس ساػتبي حل هؼبئل ٍ هـكالت ؿشكتْب، ثبًک ّب ٍ هؤػؼِ ّب اص لجيل تَػؼِ ٍ استمبي 7هبدُ 

َليذ ٍ تَػؼِ ثبصاس دس لبلت هَاسد صيش اص عشيك هشاكض ّضيٌِ فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي، افضايؾ ثْشُ ٍسي، اصالح ػبختبس،كبّؾ ّضيٌِ ّبي ت

 هي ؿَد:

 الف ـ پشٍطُ ّبي پظٍّؾ كبسثشدي اص عشيك اػضبي ّيأت ػلوي، پظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى.

 ة ـ اخشاي پبيبى ًبهِ ّبي تحصيالت تكويلي ٍ پشٍطُ ّبي پؼب دكتشي.

 ؿيشؿبؿل تحت ًظبست يكي اص هشاكض.ح ـ پشٍطُ ّبي تحميمبتي داًؾ آهَختگبى تحصيالت تكويلي 

 ثبؿذ.ـ ّضيٌِ كشد اػتجبسات هَضَع ايي آييي ًبهِ ثِ صَست اهبًي هي 8هبدُ

هجلؾ ّش پشٍطُ ثبيذ ثِ داًـدَيبى ٍ يب پظٍّـگشاى پؼب دكتشي ٍ يب داًؾ آهَختگبى پظٍّـگش ٍ ( 60۴ـ حذالل ؿصت دسصذ )9هبدُ

 ؿَد.يب ًيشٍّبي كبسٍسص فؼبل دس پشٍطُ پشداخت 

اص هٌبثغ هَضَع ايي آييي ًبهِ سا اص عشيك داًـگبُ ّب  (10۴ّب، ثبًک ّب ٍ هؤػؼِ ّب هي تَاًٌذ حذاكثش تب دُ دسصذ )ـ ؿشكت10هبدُ

اي ٍ هدَص اص ؿَساي ٍ هؤػؼبت پظٍّـي كِ ثش اػبع اػبػٌبهِ ٍاثؼتِ ثِ ٍصاستخبًِ يب ػبصهبى ري سثظ ثَدُ ٍ داساي سديف ثَدخِ

 لي هي ثبؿٌذ ٍ خْبد داًـگبّي دس چْبسچَة ايي آييي ًبهِ ّضيٌِ ًوبيٌذ.گؼتشؽ آهَصؽ ػب

ـ تَافك ًبهِ ّبي هٌؼمذُ ثيي ؿشكت ّب، ثبًک ّب ٍ هَػؼِ ّب ٍ هشاكض ثبيذ دس ػبهبًِ ثجت ؿذُ ٍ هغبثمت آى ثب ايي آييي 11هبدُ

اخت ثِ هشاكض سا ثِ خضاًِ اػالم هي ًوبيذ. خضاًِ هَظف ًبهِ ثِ تأييذ دثيشخبًِ ثشػذ ٍ ثِ ػبصهبى اػالم ؿَد. ػبصهبى هجبلؾ لبثل پشد

 اػت ًؼجت ثِ پشداخت ثِ هشاكض هشثَط الذام ًوبيذ، ثِ عَسي كِ تب پبيبى ػبل هبلي كل هجلؾ تَافمٌبهِ ّب تؼَيِ ؿَد.

ثِ ػبل ثؼذ، ثب ثبالتشيي  ـ هؼئَليت اخشاي تَافك ًبهِ ّب ٍ ّضيٌِ كشد كل هٌبثغ اختصبف يبفتِ اص خولِ هبًذُ اًتمبل يبفت12ِهبدُ

همبم هشاكض هشثَط اػت ٍ گضاسؽ الذاهبت اًدبم ؿذُ سا ثبيذ دس ػبهبًِ ثجت ًوبيٌذ. دثيشخبًِ هَظف اػت اهكبى دػتشػي ثِ ػبهبًِ 

 سا ثشاي ػبصهبى فشاّن ًوبيذ.

 خوَْس ـ اػحبق خْبًگيشي هؼبٍى اٍل سئيغ

 


