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  معاونت پژوهشي

  
   

  
  

  
  قانون الحاق 56 ماده

) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه هاي موضوع 5كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده ( - قانون الحاق 56 ماده
مكلفند عالوه بر  15/08/1384) مصوب 1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (50ماده (

در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي  اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه
) و در مورد شركت هاي دولتي از هزينه هاي غير عملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري 6) و (1به استثناي فصول (

  هزينه كنند.

لمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه هاي ذيربط دستگاه هاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع ع - تبصره
كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به 

ظف است شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري مو
گزارش عملكرد اين ماده را به طور ساالنه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است 

  ساالنه اطالعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد. 

 به استثناي سازمان هاي ملي) ان سازمان هاراهنماي كاربران (ويژه كاربر

 از بايستي مي 56ماده  ابالغي اجرايي دستورالعمل به توجه با ملي هاي سازمان استثناي به ها سازمان كليهاربران گرامي ك
 به الزم. نمايند دريافت جديد عبور كلمه و كاربري شناسه و نموده جديد نماينده معرفي به اقدام ذيربط هاي استانداري طريق
 سال نماينده همان با اند، بوده فعال هاي قبل سال كه) ملي هاي سازمان( ها استانداري از مستقل هاي سازمان كه است ذكر

 نماينده معرفي به اقدام بايستي اند بوده غيرفعال 98 سال در كه هايي سازمان و نمايند فعاليت سيستم در توانند مي گذشته
 نمايند جديد
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