
 ٤/٥/١٣٨٤                                              هـ٣٣٤٤٦ت/٢٦٩٧٦شماره

ريزي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ سازمان مديريت و برنامه
  آشور 

 سازمان ٢٠/٤/١٣٨٤ مورخ ٦٨٣٨٦/١٠١ بنا به پيشنهاد ٢٩/٤/١٣٨٤هيئت وزيران در جلسه مورخ 
ريزي آشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري  مديريت و برنامه

  آل آشور را به شرح١٣٨٤قانون بودجه سال ) ٩(تبصره » د« نامه اجرايي بند  اسالمي ايران آيين
  : زير تصويب نمود

   آل آشور١٣٨٤قانون بودجه سال ) ٩(تبصره » د« نامه اجرايي بند  آيين

 آل آشور، شرآتهاي دولتي، مراآز ١٣٨٤قانون بودجه سال ) ٩(تبصره » د«  در اجراي بند ـ١ماده 
توانند در  اي آزاد و مراآز علمي و آاربردي، نهادها و شرآتهاي غيردولتي مي آموزش فني و حرفه

هاي جديد و  افزاري پروژه از اعتبارات مورد نياز فعاليتهاي نرم%) ٥٠(صورت تأمين حداقل پنجاه درصد 
  .نامه استفاده نمايند  براساس مفاد اين آيين٥٠٣٦٢٣در دست اقدام خود از اعتبارات رديف 

  
 طرحهايي آه در قالب  به٥٠٣٦٢٣از اعتبارات موضوع رديف %) ١٠( حداقل ده درصد ـ٢ماده 

اي آزاد و مراآز علمي و آاربردي، نهادها و  قرارداد بين شرآتهاي دولتي، مراآز آموزش فني و حرفه
و يك شرآت غيردولتي تعيين صالحيت شده توسط ) آارفرماي قرارداد(شرآتهاي غيردولتي 

  .گيرد عالي انفورماتيك تعريف شده باشد تعلق مي شوراي

  
نويس قرارداد يا قرارداد امضاء شده را به  آارفرمايان متقاضي مكلفند يك نسخه از پيش ـ٣ماده 

هاي انجام طرح حداآثر تا پايان مهر ماه  هزينه%) ٥٠(همراه تعهدنامه آتبي پرداخت پنجاه درصد 
  .ريزي آشور ارسال نمايند  جهت بررسي به سازمان مديريت و برنامه١٣٨٤

  
 واصل شده در يك آارگروه تخصصي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و  طرحهايـ٤ماده   

رساني، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  عالي اطالع ريزي آشور، دبيرخانه شوراي برنامه
  .گيرد ارتباطات و فناوري اطالعات مورد بررسي و تصويب قرار مي

  
تسهيالت اعتباري، وجوه اداره شده، آمك سود تسهيالت (مسؤوليت تعيين نوع پرداخت   ـ٥ماده 

 .خواهد بود) ٤(به عهده آارگروه تخصصي موضوع ماده ) بانكي، آمكهاي بالعوض يا تلفيقي از آنها

   
ه  آل آشور ب١٣٨٤قانون بودجه سال ) ٩(تبصره » د«  پرداخت سهم مربوط به منابع بند  ـ٦ماده

   :گيرد هاي ذيل صورت مي يكي از شيوه
يشنهاد ـ نهادها و شرآتهاي غيردولتي از طريق پارآهاي علم و فناوري آه توسط متقاضي ١

   .شود مي
  .ربط يذ   هاي اي آزاد و مراآز علمي و آاربردي از طريق وزارتخانه ـ آموزشگاههاي فني و حرفه٢ 

 پس از ارايه قرارداد امضاء شده و متناسب ٥٠٣٦٢٣ سهم دولت در رديف  پرداختتبصره ـ         
  .با پرداخت سهم آارفرما انجام خواهد شد

  
 مسئوليت نظارت علمي و فني بر طرحها و پيشرفت آنها به عهده دستگاه دولتي گيرنده ـ٧ماده

 طرحهاي مربوط را هر شش ابالغ اعتبار خواهد بود و دستگاه ياد شده مكلف است گزارش عملكرد
  . ريزي آشور ارسال نمايد ماه يك بار براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه

 فجمهور ـ محمدرضا عار عاون اول رئيسم


