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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

   وظايف و اختيارات و برقراري ٨/٧/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٤٧٨ت/٧٧٢٥٦نامه شماره  تصويبلغو 
  در شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايرانوزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  ه آنهاي زيرمجموع و شرکت

٢٠/٥/١٣٩٨  
ـ وزارت صنعت، معدن   وزارت جهادکشاورزي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ  و تجارت  
  سازمان برنامه و بودجه کشور

١  

نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملي به عنوان کليد دسترسي به خدمات  تصويب
  ٢٠/٥/١٣٩٨  هاي اجرايي اختصاصي در دستگاه

  وزارت ارتباطات وزارت اطالعاتـ  وزارت کشورـ 
ـ وزارت دفاع و پشتيباني   و فناوري اطالعات 

ـ سازمان اداري و استخدامي کشور   نيروهاي مسلح 
  سازمان ثبت احوال کشور

٢  

  اي کشورالزحمه کارکنان سازمان آموزش فني و حرفهنامه در خصوص پرداخت حق تصويب
  ٢٠/٥/١٣٩٨  هاي مربوط مشارکت دارنده در خارج از وقت اداري مقرر در انجام و برگزاري آزمون ک

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
 سازمان برنامه و بودجه کشور
  سازمان اداري و استخدامي کشور

٢  

  نامه در خصوص خروج سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران و شرکت سهامي پشتيباني تصويب
ـ وزارت امور اقتصادي  ٩/٤/١٣٩٨  ٧/٦/١٣٨٨ک مورخ ٤٣١٨١ت /١١٥٣٢٠نامه شماره  امور دام کشور از تصويب   وزارت جهادکشاورزي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   ٣   و دارايي 

   اطالعات مالياتي مورد نياز دسترسي سازمان برنامه و بودجه بهنامه در خصوص تصويب
  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٢٠/٥/١٣٩٨   پيمانکارهاي مهندسين مشاور و شرکتبندي براي تشخيص صالحيت و طبقه

  ٣  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٢٠/٥/١٣٩٨  ١٩/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٠٣ت/٢٨٩٨نامه شماره اصالح تصويب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
ـ وزارت دفاع   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

  ور اقتصاديوزارت ام  و پشتيباني نيروهاي مسلحـ 
ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت     و دارايي 

  سازمان برنامه و بودجه کشور

٣  

  وزارت دادگستري  وزارت كشورـ   ٢٠/٥/١٣٩٨  هاي رانندگي نامه اجرايي آموزشگاه آيين) ١(ماده ) ت(اصالح بند 
  ٣  وزارت راه و شهرسازي

  برخي مواد به قانون تنظيم قانون الحاق ) ٢٨(ماده ) ل(نامه اجرايي بند  اصالح آيين
  ٢٠/٥/١٣٩٨  )٢(بخشي از مقررات مالي دولت 

ـ وزارت امور  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    اقتصادي و دارايي 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٣  

  نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولتاصالح آيين
  ٣  نهاد رياست جمهوري  ١٣/٥/١٣٩٨  رساني دولتي اطالع و تشکيل شورا

  ٤  فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي  ٢٢/٥/١٣٩٨  مصوبات بيست و سومين و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي عتف
  
  
  
  

  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                          ـ ه٥٦٨٧٣ت/٦٤٠١٥رهشما
 و برقراري ٨/٧/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٤٧٨ت/٧٧٢٥٦نامه شماره  تصويبلغو 

در شرکت وظايف و اختيارات وزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  ه آنهاي زيرمجموعتخصصي بازرگاني دولتي ايران و شرکتمادر

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   ـ يوزارت جهادکشاورز
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 و هشتم قانون يکصد و سي به استناد اصل ٢٠/٥/١٣٩٨ در جلسه وزيرانهيأت 
 ي عالين جلسه شوراي و پنجمي مصوبات سيران و در اجراي اي اسالمي جمهورياساس

 :ب کردي تصو٢٢/٤/١٣٩٨ مورخ ي اقتصاديهماهنگ

ف و ي لغو و وظا٨/٧/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٤٧٨ت/٧٧٢٥٦نامه شماره  بيتصوـ ١
 ي بازرگانينعت، معدن و تجارت در شرکت مادر تخصصر و وزارت صيارات وزياخت
 .شوديرمجموعه آن مجدداً برقرار مي زيهاران و شرکتي ايدولت

مصوب  ـ ي کشاورزيد محصوالت اساسين خري قانون تضميدر اجرا ـ١تبصره
ران مکلف است ي اي دولتي بازرگاني آن، شرکت مادر تخصصيو اصالحات بعدـ ١٣٦٨

، ي روغنيها شامل گندم، دانهي محصوالت کشاورزينيد تضميعنوان مباشر خر به
 مربوط يها اقتصاد و دستورالعملي شکر، مطابق مصوبات شورايد توافقيو خربرنج 

 .اقدام کند
  شامل گندم، برنج، روغن، شکر،يي نهاي کاالهاير راهبرديت ذخايمسئولـ ٢تبصره

الها به وزارت صنعت، معدن و ن کايم بازار اين تنظيگوشت قرمز و گوشت مرغ و همچن
عهده  شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بري داميهاشود و در مورد نهاده يتجارت منتقل م

  . استيوزارت جهاد کشاورز

 ١٣٩٨  مرداد ماهام سي شنبهچهار
 

 ٢١٦٨٠ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٠( 
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م يها و مصوبات کارگروه تنظاستي سي امور دام کشور در اجرايبانيشرکت پشتـ ٢
  . الزم را انجام دهدي و هماهنگيبازار، همکار

 يهافيص منابع و ردي برنامه و بودجه کشور نسبت به ابالغ و تخصسازمانـ ٣
ارات يف و اختيقانون تمرکز وظا) ١(ماده ) الف( و متفرقه امور مرتبط به بند ياعتبار

به وزارت صنعت، ـ ١٣٩١مصوب  ـ ي در وزارت جهاد کشاورزيمربوط به بخش کشاورز
  .معدن و تجارت اقدام کند

 ي الزم براي کشور نسبت به انجام اصالحات ساختاريدام و استخيسازمان ادارـ ٤
شنهاد آن وزارتخانه و متناسب ي وزارت صنعت، معدن و تجارت با پيت بخش بازرگانيتقو

 .دينامه اقدام نما بين تصويبا مفاد ا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                       ـ     ه٥٥٨٢١ت/٦٤٠١٣رهشما

 يد دسترسي به عنوان کلياز کارت هوشمند ملدر خصوص استفاده نامه  تصويب
   يي اجرايهادستگاهي در به خدمات اختصاص

  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ وزارت اطالعات  ـوزارت کشور

  مسلحيروهاي نيبانيپشتوزارت دفاع و 

  سازمان ثبت احوال کشور ـ  کشوري و استخداميسازمان ادار
 ٧/٧/١٣٩٧ مورخ ١٢٠١٣٨شنهاد شماره ي به پ٢٠/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيوزارت کشور و به استناد اصل 
 :ب کرديتصو

 ـ١٣٨٦مصوب  قانون مديريت خدمات کشوريـ ) ٥( ماده هاي اجرايي موضوعـ دستگاه١
د و صدور کارت هوشمند يازمند تولي خود که ني هر گونه خدمات اختصاصيموظفند برا

 خود ي به خدمات اختصاصيد دسترسي به عنوان کليباشد از کارت هوشمند مليم
نه را ين زمير ا الزم ديهايند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همکارياستفاده نما

  .     داران به عمل آوردبربا بهره
 يهاندگان وزارتخانهي متشکل از نماي کارگروه تأييدموارد استثنا به ـ تبصره

 يباني پشت اطالعات و دفاع وي، اطالعات، ارتباطات و فناور)مسئول کارگروه(کشور 
وال کشور  کشور و سازمان ثبت احي و استخدامي مسلح و سازمان اداريروهاين
  .رسديم

 ربط ظرف سه سال برايهاي ذيـ وزارت کشور موظف است با همکاري دستگاه٢
 . هوشمند موجود اقدام کنديهار کارتي سايآورجمع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٥٦١٥ت/٦٤٠١٢رهشما
 يا و حرفهيالزحمه کارکنان سازمان آموزش فندر خصوص پرداخت حقنامه  تصويب

 مربوط يها آزموني مقرر در انجام و برگزاريکشور که در خارج از وقت ادار
  مشارکت دارند

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

  کشوري و استخداميسازمان ادار

  ٣١/٤/١٣٩٧ مورخ ٨١٤٧٨شنهاد شماره ي به پ٢٠/٥/١٣٩٨ان در جلسه ريوزهيأت 
 و ي ادار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان تأييد ويوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 ـ ١٣٨٦مصوب  ـ يت خدمات کشوريريقانون مد) ٩٣( کشور و به استناد ماده ياستخدام
 : ب کرديتصو

 کشور که در خارج از وقت يا و حرفهين آموزش فنالزحمه کارکنان سازماحقـ ١
 مربوط مشارکت دارند در سقف اعتبارات يها آزموني مقرر در انجام و برگزاريادار

هيأت شده به مهر دفتر  تأييدوست کهيادشده براساس جدول پيمصوب مربوط سازمان 
 . شوديدولت است پرداخت م

ت انجام شده در خارج از يسب با فعال، متنايک از عوامل ستاديالزحمه هر حقـ ٢
  .  کشور قابل پرداخت استيا و حرفهيس سازمان آموزش فنيي ر تأييد، بايوقت ادار
 و يرکل آموزش فنيوست حداکثر بوده و با نظر مديه مندرج در جدول پيمبلغ پاـ ٣
  .ابدي کاهش ييه عوامل اجراي کليتواند با نرخ برابر براي استان مياحرفه

، يري و عشاييار، روستاي سيها حوزهي و عملي کتبيها آزمونير اجرادـ ٤
  . شودياضافه م%) ١٠( آزمون ده درصد ييه عوامل اجرايها به مبالغ پاوزندانها  پادگان
 هـ٤٨٤٠٧ت/١٩٧٢٨٦نامه شماره بينامه، تصوبين تصوياالجراشدن اخ الزمياز تارـ  ٥
  . شودي لغو م٩/١٠/١٣٩١مورخ 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيساول معاون 

 ١٣٩٨ آزمون سال يدستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائ

زان يحداکثر م يليمدرک تحص واحد شاخص و تعرفه فيشرح وظا عنوان فيرد
 )الير(تعرفه 

 با نقشه، شکل، جدول، ينه اي چند گزي سوال کتبيطراح ٦٠٠٠٠ سانسيپلم وليتا فوق د
 وال سوال و پاسخ سيآمار، راهنما

 هر يبه ازا
 سوال

 ٧٠٠٠٠ سانس و دکترايفوق ل

 بدون نقشه، شکل، يانهي چند گزي سوال کتبيطراح ٥٠٠٠٠ سانسيپلم وليتا فوق د
  سوال و پاسخ سواليبه همراه راهنماجدول، آمار، 

 هر يبه ازا
 ٥٦٠٠٠ سانس و دکترايفوق ل سوال

 بدون نقشه، شکل، جدول، نمودار، يحي سوال تشرياحطر ٨٠٠٠٠ سانسيل و پلم يتا فوق د
  سوال و پاسخيبه همراه راهنما

 هر يبه ازا
 ٩٠٠٠٠ سانس و دکترايفوق ل سوال

 با نقشه، شکل، جدول، نمودار، يحي سوال تشريطراح ١٦٠٠٠٠ سانسيل پلم ويتا فوق د
  سوال و پاسخ سواليراهنما

 هر يبه ازا
 ٢٠٠٠٠٠ سانس و دکترايفوق ل سوال

بدون نقشه، شکل، جدول، نمودار،  يحي تشري پروژه عمليطراح
 مت تمام شده پروژهين قييتع  اجرا ويبه همراه راهنما

 ٣٠٠٠٠٠ شده  تأييد ويزي  ممي هر پروژه  عمليبه ازا

 يطراح ١
 سوال

به  نمودار، ، جدول، شکل، با  نقشهيحي تشري پروژه عمليطراح
 مت تمام شده پروژه ين قيي اجرا و تعيهمراه راهنما

 ٤٠٠٠٠٠  شده  تأييديزي ممي هرپروژه  عمليبه ازا

 ي آزمونين  استانداردهايه  و تدويته
صرف شده هر زمان   هرساعتيبه ازا

 )يا گروهي يانفراد(استانداردآزمون 
 ال ير٦٠٠٠٠٠حداکثر 

١٨٠٠٠٠٠٠ 

٢ 
ن يتدو

استاندارد 
 ي آزموني استاندارد هايزنگر با آزمون

زمان صرف شده هر   هر ساعتيبه ازا 
 )يا گروهي يانفراد(استانداردآزمون 
 الير٣٠٠٠٠٠حداکثر 

٦٠٠٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠  هر سواليبه ازا ي سوال کتبيزيمم
 يزيمم ٣

 ١٠٠٠٠٠    ي هر پروژه  عمليبه ازا ي پروژه عمليزيمم

 عنوان
مبلغ ساعت 

 )الير(
 حاتيتوض

 ده استيک ساعت محاسبه گردي کننده   نفر شرکت١٢٧٠ هر يبه ازا ١١٠٠٠٠ رينه تکثيمسئول  قرنط
 ده استيک ساعت محاسبه گردي کننده   نفر شرکت١٢٦ هر  يبه ازا  ١٠٠٠٠٠ رينه تکثي قرنطيمتصد

 ده استيساعت محاسبه گردک ي کننده   نفر شرکت١٢٧٠ هر يبه ازا  ٩٠٠٠٠ رينه تکثيخدمتگزار قرنط

نه يقرنط ٤
 ريتکث

 ده استيک ساعت محاسبه گردي کننده   نفر شرکت٤٢٢ هر يبه ازا ٩٠٠٠٠ رينه تکثينگهبان قرنط
 ٨٠٠٠٠ حيس حوزه تصحيرئ

 ٨٠٠٠٠ حي حوزه تصحيمنش
 ٥٠٠٠٠ حيخدمتگزار حوزه تصح

حوزه  ٥
 حيتصح

 ٧٠٠٠٠ حينگهبان حوزه تصح

 کننده   نفر شرکت٨٠٠  به ازاء هر ينيح ماشيستم تصحيبا توجه به س
 ده استيک ساعت محاسبه گردي

 ١٠٠٠٠٠ س حوزه اجرايرئ
 ٩٠٠٠٠  حوزه اجرايمنش
  يکي آزمون الکترونيمسئول فن
 )ITکارشناس (

٨٠٠٠٠ 

 ٩٠٠٠٠ مراقب حوزه اجرا
 ٨٠٠٠٠ عکسکننده  قيتطب

 ١٠٠٠٠٠ ناظر حوزه اجرا

 ٨٠٠٠٠ خدمتگزار حوزه اجرا
 ٨٠٠٠٠ نگهبان حوزه اجرا
 ٩٠٠٠٠ مسئول مخزن

 ٩٠٠٠٠ رابط

مبالغ  ـ ٢.  ساعت در نظر گرفته شده است٥/١طول هر جلسه آزمون ـ ١
 کننده   نفر شرکت٢٠٠س حوزه اجرا و ناظر تا سقف يي ريدشده برايق

 باشدي نفر م٢٠٠شتر از يبکننده  ت که تعداد شرکييحوزه ها  يبوده و برا
 درصد به مبالغ ١٠تر از سقف، کننده اضافه نفر شرکت١٠٠ هر يبه ازا

کننده   نفر شرکت٣٠ هر يک نفر مراقب به ازايـ ٣ .مذکور اضافه گردد
 هر يک نفر خدمتگزار و نگهبان به ازايـ ٤. محاسبه  و پرداخت شود

ک نفر رابط به يـ  ٥ .شودکننده محاسبه و پرداخت  نفر شرکت١٠٠
 هر يبه ازاـ  ٦. کننده محاسبه و پرداخت شود نفر شرکت٥٠ هر يازا

 .عکس محاسبه و پرداخت شودکننده  قيک نفر تطبيکننده   نفر شرکت١٠٠

 ٦٠٠ ر کليمد
 در طول يافتي که مبلغ دريال به طورير٦٠٠ مبلغ ي هر داوطلب  يبه ازا 

 نباشد شتريال بير ٦٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ير٣٠٠٠٠٠٠٠سال از  

 ٣٠٠ يپژوهش/يمعاون آموزش
 در طول يافتي که مبلغ دريال به طوري ر٣٠٠ مبلغ ي هر داوطلبيبه ازا

 شتر نباشديال بير٢٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٦٠٠٠٠٠٠سال از 

 ٣٠٠ يمعاون مال
 در طول يافتي که مبلغ دريال به طورير٣٠٠ مبلغ ي هر داوطلبيبه ازا 

 شتر نباشديال بير٢٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از  ي ر٦٠٠٠٠٠٠سال از 

 ٣٠٠ مسئول حراست
 در طول يافتي که مبلغ دريال به طورير٣٠٠ مبلغ ي هر داوطلبيبه ازا 

 .شتر نباشديال بي ر٢٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٦٠٠٠٠٠٠سال از 

 ٥٠٠ س اداره سنجشيير
 در طول يافتير که مبلغ ديال به طوري ر٥٠٠ مبلغ ي هر داوطلبيبه ازا

 شتر نباشديال بي ر٦٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٢٨٠٠٠٠٠٠سال از 
کارشناسان اداره سنجش اداره 

 کل
٣٠٠ 

 در طول يافتي که مبلغ دريال به طوري ر٣٠٠ مبلغ ي هر داوطلبيبه ازا
 شتر نباشد يال بي ر٢٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٦٠٠٠٠٠٠سال از

  اطالعات دريکارشناس فنآور
 ٣٠٠ يکي آزمون الکترونياجرا

 در طول يافتي که مبلغ دريال به طوري ر٣٠٠ مبلغ ي هر داوطلبيبه ازا
 شتر نباشد يال بي ر٢٠٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٦٠٠٠٠٠٠سال از

 کارپرداز
به هر روز آزمون 

مبلغ 
 ال ير٤٠٠٠٠٠

  

 ١٢٠٠  شهرستانيابيس حوزه ارزشيرئ
 در  يافتيـ  که مبلـغ در    يال به طور  ي ر ١٢٠٠ مبلغ   ي هر داوطلب  يبه ازا 

 شتر نباشديال بي ر٢٤٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٥٠٠٠٠٠٠طول سال از 

حوزه  ٦
 اجرا 

 ١٠٠٠ مسئول سنجش شهرستان
 در  يافتيـ  که مبلـغ در    يال به طور  ي ر ١٠٠٠ مبلغ   ي هر داوطلب  يبه ازا 

 شتر نباشديال بي ر١٨٠٠٠٠٠٠ال کمتر و از ي ر٤٤٠٠٠٠٠طول سال از 

 حات يتوض )الير(مبلغ ساعت  عنوان

  در شهرستان محل خدمتيآزمونگر عمل
 و ي فني و حرفه ها٨٠٠٠٠  ي خدماتيحرفه ها

  ١٤٠٠٠٠ فرهنگ وهنريکشاورز

  درخارج از  شهرستان محل خدمت يآزمونگر عمل
 ي فني وحرفه ها١٥٠٠٠٠  ي خدماتيحرفه ها

  ٢٠٠٠٠٠ و فرهنگ وهنر يو کشاورز

حوزه  ٨
 يعمل

   ٦٠٠٠٠ يناظر آزمون عمل

عوامل  ٩
  يستاد

  
 الي ر١٥٠٠کننده   هر شرکتيبه ازا

ـداد       ـاس تع محاسبه بر اس
به ازاء  کننده     نفر شرکت  ١٤

 ي عملـ  يابيهر جلسه ارزش  
  ردي ساعت  صورت پذ٨

ک نفر داوطلب  ي هر   يبه ازا 
ـقف    اضافه تر    ـر   ١٤از س  نف

درصد به مبالغ هر ساعت     ٧
 .اضافه گردد

ـر     يبه ازا   هرساعت اضافه ب
 درصد  ٢٥ ساعت آزمون    ٨

ـافه         ـاعت اض ـر س به نرخ ه
ـرا  ــافيبـ ــاعت اضـ  ي سـ

 محاسبه شود
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  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٦٧٠٢ت/٦٤٠١٦رهشما
  راني ايي تعاون روستايسازمان مرکزدر خصوص خروج نامه  تصويب

  نامهبيتصواز  ر دام کشور امويباني پشتي و شرکت سهام
  ٧/٦/١٣٨٨ک مورخ ٤٣١٨١ت /١١٥٣٢٠ شماره 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ يوزارت جهادکشاورز

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 و يي و دارايشنهاد وزارت امور اقتصادي به پ٩/٤/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 
قانون ) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٣(و ) ٢(استناد مواد  به

 :ب کرديتصو ـ ١٣٨٧مصوب ـ ياساس
 کشور  امور داميباني پشتيران و شرکت سهامي ايي تعاون روستايسازمان مرکز

 يبند ص، انطباق و طبقهي تشخيينامه اجرا نييآ) ٣(و ) ٢( شماره يهاوستيب از پيترت به
قانون ) ٢( مصرح در ماده يوه اقتصادک از سه گري با هر ي اقتصاديها ها و بنگاه تيفعال

 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادياصالح مواد
 موضوع ي اصل چهل و چهارم قانون اساسي کليهااستي سيران و اجراي اياسالم
 .شوند ي خارج م٧/٦/١٣٨٨ک مورخ ٤٣١٨١ت /١١٥٣٢٠نامه شماره بيتصو

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٢٣٦ت/٦٤٠١٠رهشما
از ي مورد نياتياطالعات مال  دسترسي سازمان برنامه و بودجه بهدر خصوصنامه  تصويب
  مانکارين مشاور و پي مهندسيها شرکتيبندو طبقهت يص صالحي تشخيبرا

 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 ٢٩/١٠/١٣٩٧ مورخ ٥٩٥١٣٨شنهاد شماره ي به پ٢٠/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 
 يهااتيمکرر قانون مال) ١٦٩(ماده ) ٤(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره 

 :ب کرديتصوـ ١٣٩٤مصوب ـ ميمستق
 ني مهندسيها شرکتيبندطبقهت و يص صالحي تشخياز براي مورد نياتياطالعات مال

 موجود يبندت و حفظ طبقهي کشور با رعاياتيمانکار، توسط سازمان امور ماليمشاور و پ
 در دسترس ي، به نحو مقتضياتيان مالي مؤديي و داراي، عملکرديتيگاه اطالعات هويدر پا

 .رديگ يسازمان برنامه و بودجه کشور قرار م
  جهانگيريجمهور ـ اسحاق  رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٨٨٦ت/٦٤٠١٤رهشما

  ١٩/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٠٣ت/٢٨٩٨نامه شماره بيتصواصالح 
  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد  ـح مسليروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 درمان  بهداشت،يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٠/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
  تأييد و سازمان برنامه و بودجه کشور وي، تعاون، کار و رفاه اجتماعيو آموزش پزشک

 يميقانون احکام دا) ٩(ماده ) الف( سالمت کشور و به استناد بند مهي بي عاليشورا
 :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥مصوب  ـ  توسعه کشوريهابرنامه

 موضوع تعرفه خدمات ١٩/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٠٣ت/٢٨٩٨نامه شماره بيتصو
  :شودير اصالح مي، به شرح ز١٣٩٨ه در سال يري در بخش خي و درمانيصيتشخ

  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ١( بند )الف(جدول جزء ـ ١
 

 الير/ تعرفه  شرح خدمت فيرد
 )١٩٠ر٠٠٠( دارپروانه )PhD(ه ي درعلوم پاي تخصصي و دکتريپزشکان، دندانپزشکان عموم ١

 در ي تخصصي مدرک دکتري دارايپزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عموم ٢
 )٣١٩ر٠٠٠(  )MD  ـ(PhDه يعلوم پا

 )٣٨٤ر٠٠٠( يو متخصص روانپزشک) پيفلوش (ي تخصصيلي تخصص، دوره تکمپزشکان فوق ٣

 )٤٥٨ر٠٠٠( يپزشک روان) پيفلوش (ي تخصصيلي و دوره تکميپزشک پزشكان فوق تخصص روان ٤

 )١٦٣ر٠٠٠( کارشناس ارشد پروانه دار ٥

 )١٢٣ر٠٠٠( کارشناس پروانه دار ٦

 به »الير) ٩ر٥٠٠(ار و پانصد نه هز«، عبارت )١(بند ) ب(جزء ) ١(در قسمت ـ ٢
 .شودي اصالح م»الير) ١٠ر٦٠٠(ده هزار و ششصد «عبارت 
 »الير) ٢٠٦ر٠٠٠(ست و شش هزار يدو«، عبارت )١(بند ) ب(جزء ) ٢(در قسمت ـ ٣

  .شودي اصالح م»الير) ٢٨٥ر٦٠٠(ست و هشتاد و پنج هزار و ششصد يدو«به عبارت 

) ١٥١ر٠٠٠(ک هزار يکصد و پنجاه و ي«ارت ، عب)١(بند ) ب(جزء ) ٤(در قسمت ـ ٤
 .شودي اصالح م»الير) ١٦٢ر٠٠٠(کصد و شصت و دو هزار ي« به عبارت »الير

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٥٦٩٧ت/٦٤٠١١رهشما
  ي رانندگيها  آموزشگاهيينامه اجرا نيي آ)١(ماده ) ت(بند اصالح 

 يوزارت راه و شهرساز  ـيوزارت دادگستر  ـوزارت كشور
 مورخ ٦٩٩٥٧/٣٦٦٠٤شنهاد شماره ي به پ٢٠/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق٢٩/٥/١٣٩٧
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

نامه  بي موضوع تصوي رانندگيها  آموزشگاهيينامه اجرا نييآ) ١(ماده ) ت(در بند 
 به عبارت »صالح يمراجع ذ« عبارت ٩/٣/١٣٩٧هـ مورخ ٥٢٧٩٢ت/٢٩٧٩٧شماره 

  .شود ي اصالح م»راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروين«
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٥/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٥٧١٧ت/٦٤٠٠٩رهشما

قانون الحاق برخي مواد به قانون ) ٢٨(ماده ) ل(نامه اجرايي بند  آييناصالح 
  )٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ کشورسازمان برنامه و بودجه 

 مورخ ١٤٥٥١١/٦٠شنهاد شماره ي به پ٢٠/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ٣/٦/١٣٩٧

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس
 برخي مواد به قانون تنظيم بخشي قانون الحاق) ٢٨(ماده ) ل(نامه اجرايي بند  آيين

هـ مورخ ٥٢٩٩١ت/١٣٤١١٨نامه شماره  بيموضوع تصو) ٢(از مقررات مالي دولت 
  :شود ير اصالح مي به شرح ز٢٩/١٠/١٣٩٥

ن يا تأمي« عبارت »يک طرح اقتصادي«، بعد از عبارت )١(ماده ) ث(در بند ـ ١
  .شود ي اضافه م»ه در گردشيسرما

 يها ها و درخواست طرح« به عبارت »يها طرح«ه آن، واژه و تبصر) ٤(در ماده  ـ٢
  .شود ي اصالح م»ه در گردشين سرمايتأم

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٦٤٠ت/٦١٢٩٩رهشما
  دولتهيأت  يف سخنگويان و حدود وظيي تعينامه چگونگنييآاصالح 

   دولتيرسان اطالعيل شوراي و تشک
 ياست جمهورينهاد ر

 و هشتم قانون يکصد و سي به استناد اصل ١٣/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

 يل شورايدولت و تشکهيأت  يف سخنگوين و حدود وظايي تعينامه چگونگنييآ
 و ٨/١٠/١٣٧٦هـ مورخ ١٨٨٣٤ت/٢٥٥٨٤نامه شماره بيلت موضوع تصو دويرساناطالع

 :شودير اصالح مي آن به شرح زياصالحات بعد
 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٢(ماده ـ ١

 :اعضاي شورا عبارتند از ـ۲ماده
  . به عنوان رييس شورا دولتهيأت سخنگوي  ـ الف
  .دولتهيأت دبير  ـ ب
  .ي از معاونان ويکيا يمي وزير فرهنگ و ارشاد اسال ـ پ
    .ي از معاونان ويکيا يوزير اطالعات  ـ ت
  . ي از معاونان ويکيا يوزير امور خارجه  ـ ث
  .ي از معاونان ويکيا يوزير كشور  ـ ج
 .ي از معاونان ويکيا يس سازمان برنامه و بودجه کشور يير ـ چ
  .ي از معاونان ويکيا يرييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ـ ح
  .ي از معاونان ويکيا يمعاون امور مجلس رييس جمهور  ـ خ
  .ي از معاونان ويکيا يس جمهور يي ريمعاون حقوق ـ د
  .ي از معاونان ويکيا يجمهور در امور زنان و خانواده  سييمعاون ر ـ ذ
  .رييس دفتر معاون اول رييس جمهور ـ ر
  .جمهور سيي دفتر رياسيمعاون س ـ ز
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  .راني اي اسالمي جمهوريرعامل خبرگزاريمد ـ ژ
  .نظر به انتخاب رييس شوراتا پنج نفر از افراد صاحب ـ س

نظر ر اشخاص صاحبي و سايي اجرايهاتواند از دستگاهيس شورا ميير  ـتبصره
  . شرکت در جلسه شورا دعوت کنديحسب مورد برا

 »جمهور سييا معاون اول ري«عبارت ، »س جمهوريير«، بعد از عبارت )٣(در تبصره مادهـ ٢
  .شودياضافه م
) ٨( به ماده يقبل) ٦(الحاق و عنوان ماده ) ٧(و ) ٦(ر به عنوان مواد يمتون زـ ٣
  :شودياصالح م

  :شوديل ميل تشکيب ذي استان با ترکيرسان اطالعيشورا  ـ٦ماده
  ). س شورايير( استاندار يتي و امنياسيمعاون س ـ الف
  ).ر شورايدب( استان يفرهنگ و ارشاد اسالمرکل يمد ـ ب
  . استانيزيرت و برنامهيريس سازمان مديير ـ پ
  .رکل اطالعات استانيمد ـ ت
  . مرکز استانيمايرکل صدا و سيمد ـ ث
  . استانيغات اسالميرکل سازمان تبليمد ـ ج
  . ائمه جمعه استانياستگذاري سي شورايندگيمسئول دفتر نما ـ چ
  .ران در استاني اي اسالمي جمهوريزارر خبرگيمد ـ ح
  .ي استاندارير روابط عموميمد ـ خ
  .س شوراييسه نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب ر ـ د

ت ي موظف به رعايغي و تبليا  رسانهيهاتي در فعاليي اجرايهادستگاه ـ٧ماده
  .واهند بود استان خيرسان اطالعين شوراي شورا و همچني ابالغيهايمشها و خطاستيس

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٢/٥/١٣٩٨                                                                          ٥٠٩/١٢/٣رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

   رسمي جمهوري اسالمي ايرانروزنامهرئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل 
   ابالغ مصوبات بيست و سومين و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي عتف:موضوع

ت و سومين و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي علوم، به پيوست مصوبات بيس
جمهور محترم جمهوري رسيده، جهت   رئيس تأييدكه به) عتف(تحقيقات و فناوري 

  .گردد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي
 وزارت علوم،  قانون اهداف، وظايف و تشكيالت٣شايان ذكر است طبق تبصره ماده 

  تأييد، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از)١٨/٥/١٣٨٣مصوب (تحقيقات و فناوري 
  . االجراست هاي اجرايي الزم جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه رئيس

  دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ مسعود برومند
  

   عتف جلسه شوراي عاليسومينمصوبات بيست و 
روز شنبه ) عتف (يقات و فناوري علوم، تحقي عالين جلسه شورايست و سوميب
ر يل و موارد زيجمهور تشک سي با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئ٢٢/١٠/١٣٩٧مورخ 
  .شوديد، که جهت اجرا ابالغ ميب رسيبه تصو

  :مصوبات جلسه
ن يا. ارائه شد) تستا( يرانيد اي ساخت و تولي تقاضاشگاهي نمايگزارش برگزارـ ١

 و به منظور شناخت و استفاده از ي اقتصاد مقاومتيها استي سياجراشگاه با هدف ينما
 مواد، دي تولنهي صنعتگران داخل کشور در زمي و تخصصين فيها ليها و پتانس تيقابل

ن ي ارتباط بيل برقرارين تسهير و همچن کشوازي مورد نيها ستمي و سزاتيقطعات، تجه
د يشگاه مقرر گردين نماي ايگاه برگزاريت جاياهم با توجه به . دانشگاه، برگزار شدصنعت و

، ي عاليرخانه شوراي دبي با همکاريها و موسسات دولت  و شرکتيي اجرايها ه دستگاهيکل
  . نديا نماي فناورانه خود را مهيها يازمندي ني ارائه مستمر و دائميط و امکانات الزم برايشرا

 يها به منظور رفع چالش.  ارائه شد١٣٩٧ قانون بودجه سال ٩د ط تبصره گزارش بنـ ٢
  :دي مقرر گرديف قانوني تکلي اجرايفرارو

ها و موسسات   مربوط به شرکتيها  از طرحيت به محرمانه بودن برخيبا عناـ ١ـ ٢
ع ي صنايقاتي و تحقي مسلح، موسسه آموزشيروهاي نيبانيوابسته به وزارت دفاع و پشت

 يها يازمندينده وزارت مذکور در سامانه ساتع، اطالعات مربوط به ني به عنوان نمايدفاع
 ها و موسسات وابسته به وزارت دفاع را در سامانه ثبت کرده و نسبت به انعقاد فناورانه شرکت

  .دي اقدام نمايها و مراکز پژوهش قرارداد با دانشگاه
ها و   با شرکتيها و مراکز پژوهش شگاهن دانيمابيبا توجه به انعقاد قرارداد فـ ٢ـ ٢

 ي با همکاري عاليرخانه شوراي آنان، مقرر شد دبي برايجاد تعهد مالي و ايموسسات دولت

ز شده به حساب خزانه ي واري جهت انتقال منابع ماليسازمان برنامه و بودجه راهکار
  .ديران ارسال نمايوزهيأت ه و به يسال بعد را ته به

 مواد ي قانون الحاق برخ٥٦ در خصوص ماده يي اجرايها  دستگاهگزارش عملکردـ ٣
 قرار گرفت و ي عالي شورا تأييدمورد ١٣٩٦در سال  ٢ دولت ي مقررات مالميبه قانون تنظ
  .دي ارسال نماي اسالميگزارش مذکور را به مجلس شورا رخانهيمقرر شد دب

د ناخالص ي از تولق و توسعهيشده در خصوص سهم تحق باتوجه به مباحث مطرحـ ٤
زان ي از ميرخانه شورا، گزارشي دبي، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاريداخل

 ١٣٩٧ و ١٣٩٦ يها  در ساليافته در حوزه علم و فناوري صياعتبارات مصوب و تخص
  .ندي ارائه نماي عالي شورايآماده و در جلسه آت

 ي شورا تأييدمورد ارائه و  کشوري و نوآوري علم، فناوريابي و ارزشيگزارش پا ـ ٥
ن اهداف مندرج در ي بي و سازگاريجاد هماهنگيو مقرر شد به منظور ا قرار گرفت يعال

ش يل کارگروه پايرخانه با تشکيزان تحقق آنها، دبي ميابي ارزيها  و شاخصياسناد باالدست
 اقدام يابي ارزيها  شاخصيروزرسان  اهداف و اصالح و بهيساز  نسبت به همسانيابيو ارز

 .ب برساندي به تصويون دائميسيجه را در کميکرده و نت
 يد جلسه آتيمانده، مقرر گردي باقيل کمبود وقت و عدم ارائه دستورهايبه دل ـ ٦

  . برگزار شود١٣٩٧شورا تا آخر سال 
  

  مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي عتف
شنبه  روز سه) عتف (يقات و فناوري علوم، تحقي عالين جلسه شورايست و چهارميب
ر يل و موارد زيجمهور تشک سي با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئ٢٤/٠٢/١٣٩٨مورخ 
  .شود يد، که جهت اجرا ابالغ ميب رسيبه تصو

  :مصوبات جلسه
 بر اساس.  کشور ارائه شد١٣٩٧ قانون بودجه سال ٩گزارش عملکرد بند ط تبصره ـ ١

ها ابالغ شد و در   جهت اجرا به دستگاه١٣٩٧ در مردادماه ييه اجرانام نييگزارش مذکور آ
ها،  ن دانشگاهيال بيارد ريلي م٦٩٣ بالغ بر ي با اعتباري قرارداد پژوهش٢٤٠ ماه ٦ يط

ال را بر ياردريلي م٢٧٣ها مبلغ  شرکت. ده استيها منعقد گرد  و شرکتيمراکز پژوهش
ها به خزانه مبلغ   شرکتيزيزان واريم. د نمودن تأييدشرفت طرح جهت پرداختياساس پ
  . باشد ي کل اعتبار مشمول م١٠%ن مبلغ معادل يباشد که ا يال ميارد ريلي م٤٧٢

 يها از سو شده به دانشگاه تأييد، عدم پرداخت مبالغيدر حال حاضر مسأله اصل
ا و موسسات ه د از محل اعتبار شرکتيالذکر با نکه مبالغ فوقيت به ايبا عنا. باشد يخزانه م

جمهور  سيد معاون اول محترم رئيشد، لذا با تأک ي موجود نزد خزانه پرداخت ميدولت
 خزانه، ين مشکل مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگيمنظور رفع ا به

 . ن بند را انجام دهدي امکان پرداخت مربوط به اي الزم را برايها يبررس
کرد  نهي هزي کشور و هدفمندسازي پژوهش و فناورتي وضعيبه منظور ساماندهـ ٢

ن تقاضا محور کردن ي کشور و همچنيها  حل مسائل و چالشين حوزه در راستاياعتبارات ا
، ييش کاراي کشور و افزايها و مراکز پژوهش  دانشگاهيليالت تکمي تحصيها ها و رساله نامه انيپا

نظام هماهنگ  يساز ادهين حوزه، طرح پيگرفته در ا  صورتيها تي فعالي و سودمندياثربخش
شنهاد ي عتف پي عاليرخانه شوراي دبي از سو کشوري و عملکرد پژوهش و فناور، بودجه برنامه
 يکتايک شناسه ي و فناورانه کشور يقاتي تحقيها ک از پروژهين طرح به هريبراساس ا. ديگرد
ط سازمان برنامه و بودجه و  که توسيين براساس سند الگويهمچن. شود ي اختصاص داده ميمل
ها و   دستگاهي منسجم پژوهش و فناوري س برنامهينو شيشود، پ يم ميرخانه شورا تنظيدب

 براساس ي فعال در نظام پژوهش و فناورين عملکرد نهادهايهمچن. گردد ين ميها تدو شرکت
) مدها و آثارايبروندادها، پ(گانه   سهي عملکرديها  آنها و براساس شاخصيها تيت فعاليماه

 ي نگهداريکپارجه سمات ملي شده در سامانه يآور رد و اطالعات جمعيگ ي قرار ميابيمورد ارز
 کشور يها  و دانشگاهيقات و فناورين طرح وزارت علوم، تحقين بر اساس ايهمچن. شود يم

 يطرح هدفمندساز، ها ها و شرکت  دستگاهيپس از اعالم برنامه و بودجه ساالنه پژوهش
  .ندينما ي را اجرا ميلي تکمالتي تحصيها لهرسا

، شورا ضمن موافقت با يشنهادين طرح پي در خصوص ايپس از بحث و بررس
 شدن در جلسه مشترک با يي اجراي برايشنهاديات طرح پيجزئ. ات طرح مقرر نموديکل

 يد تأيرد و پس ازي قرارگيسازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بحث و تبادل نظر کارشناس
  . ارائه شودييب نهاي شورا جهت تصوي، در جلسه آتيون دائميسيدر کم
قات و ي علوم، تحقي عالين شورايستمي ب٦ و ٥، ١در خصوص مصوبات شماره ـ ٣
ا کارگروه ي شورا و يون دائميسي در کم تأييدن مصوبات پس ازي مقررشد موضوع ايفناور

  . عتف برسندي عاليب شورايمورد نظر، به تصو
 کالن يها  طرحبي و تصوفي تعرنديفرا«ل کمبود وقت مقرر شد موضوع يه دلبـ ٤

  . شورا مطرح شودي در جلسه آت»يمل
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