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 كشور كل 1937 سال بودجه اليحهبررسي 

 فناوري و تحقيقات، عالي آموزش. 99

 

 

 

 

 

 چكيده

 تملك و اختصاصي اي،هزينه از اعم ،كشور فناوري و پژوهشي عالي، آموزش هايبرنامه اعتبارات مجموعه

 306,192,081 متفرقه، هايرديف احتساب با ،1931 سال بودجه اليحه در مندرج ايسرمايه هايدارايي

 287,103,906) 1936 سال بودجه قانون در مربوط اعتبارات با قياس در كه است شده برآورد ريال ميليون

  (.4 جدول 22 )رديف دارد كايتح درصدي 6/65 رشدي از ريال( ميليون

 و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت براي 1931 سال بودجه اليحه در شده گرفته نظر در اعتبار كل

 4 )رديف ريال ميليون 137,125,642 وابسته پژوهشي و عالي آموزش هايمؤسسه و هادانشگاه ها،سازمان

 51,620,673 مذكور وزارت با مرتبطو  اجرايي هايدستگاه به وابسته هايمؤسسه و هادانشگاه ساير و (4 جدول

 نشان را رشد درصد 99/1 و 14/1 ترتيببه گذشته سال به نسبت كه است (4 جدول 14 )رديف ريال ميليون

  است. بوده 1931نسبت به سال  1936 سال بودجه اليحه رشدكه كمتر از ميزان  دهدمي

 در وابسته هايدستگاه و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت اعتبارات كل ارتباط همين در

 كه است شده برآورد (4 جدول 8 )رديف ريال ميليون  83،132،919 و فناوري پژوهش ،آموزش بخش

 حالي است كه . اين دراست شده برخوردار يدرصد 12/9 رشدي از 1936 سال بودجه قانون به نسبت

 رشد درصد 92نزديك به  1931 بودجه قانون به نسبت 1936 سال بودجه اليحه درمذكور  اعتبارات

 ساير پژوهشي و عالي آموزش هايمؤسسه و هادانشگاه اعتبارات احتساب با مقدار اين .است داشته

 1936 سال بودجه اليحه در بهداشت وزارت با مرتبط متفرقه هايرديف و اجرايي هايدستگاه

 16 و 8 هايرديف )جمع ريال ميليون  به (4 جدول 16 رديف ـ ريال ميليون)

  ) 1936 سال بودجه قانون در مربوط رقم به توجه با كه يافته است افزايش (4 جدول

 اليحه در اعتبارات همين رشد از كمتر كه دهدمي نشان را درصد 1/3 به قريب رشدي ريال( ميليون

  .استبوده  1931 بودجه به نسبت 1936بودجه سال 

 زني وابسته مؤسسات و جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت براي شده گرفته نظر در اعتبارات

 نشانرا  رشد درصد 24/1 حدود ،1936بودجه سال  قانون به نسبت كه است ريال ميليون 11,966,540

آن  ستاد ذيلاز اعتبار مذكور  درصد( 61/96) ريال ميليون 4,385,240 معادل با اين توجه كه ،دهدمي

ه سرمايافزايش اعتبارات را بدون احتساب اين رشد البته اگر  (.4 جدول 3 )رديف است شده لحاظ معاونت

ميليون  3,100,000و  1936سال  درريال ميليون  1،222،222به ميزان )صندوق نوآوري و شكوفايي 
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  9،322،222با توجه به اعتبار نكته قابل توجه اينكه يم؛ كنمحاسبه  (1931ريال در اليحه بودجه سال 

حه در الي جمهوررئيسبه معاونت علمي و فناوري  صندوق توسعه ملياز  يافتهاختصاص يميليون ريال

 درصد خواهد بود. 34حدود  1931ميزان رشد اعتبارات اين معاونت در اليحه سال  ،1931بودجه سال 

 (12 و 11 شماره هايپيوست در مندرج شرح)به متفرقه هايرديف اعتبارات بخش در اين برعالوه

 تنسب كه است شده گرفته نظر در فناوري و پژوهش آموزش، امر براي اعتبار ريال ميليون 10,715,160

  است. يافته رشد درصد 21 ريال( ميليون 8,572,125) 1936قانون بودجه سال  اتاعتبار به

 الس بودجه اليحه دراز توليد ناخالص داخلي  پژوهش به يافتهاختصاص اعتبارات سهم ديگر منظري از

 دهد.نمي نشان را رشدي 1936 سال بودجه قانون به نسبت كه است شده برآورد درصد 12/2 ، 1931

 حوزه به بند 19 مشتمل بر تبصره 4در مجموع  ، 1931 سال هاي اليحه بودجهدر بخش تبصره

 بندهاي ،«4» تبصره «ـه» و «الف» بندهاي شامل كه فناوري مرتبط استو  تحقيقات، عالي آموزش

 «8»بند و «3» تبصره «ح» و «ز» ،«و» ،«د» ،«ج» ،«الف» بندهاي ،«1» تبصره «ج» و «ب» ،«الف»

 زا حمايت» براي تسهيالتي يا و اعتبارات تخصيص معطوف به مذكور بندهاي باشند.مي «13» تبصره

 روزرسانيبه و تجهيزات خريد» ،«اختراعات و نوآوري سازيتجاري و بنياندانش مؤسسات و هاشركت

 دارايهاي طرح اجراي ،«فناوري و پژوهشي و آموزشي مؤسسات و هادانشگاه هايكارگاه و هاآزمايشگاه

 علم يهاپارك و پژوهشيمؤسسات  و عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه مالي و اقتصادي فني، توجيه

 و «هادانشگاه ساماندهيهاي طرح و تمامنيمه ايسرمايه هايدارايي تملكهاي طرح اجراي» ،فناوري و

  .است «فناوري توسعه و پژوهشي امور از حمايت»

 

 مقدمه

 ت،بهداش وزارت فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت شامل گزارش اين در فناوري و تحقيقات عالي، آموزش بخش

 رت،وزا دو اين تابعه فناوري و تحقيقاتي عالي، آموزش مراكز و هادانشگاه ها،سازمان و پزشكي آموزش و درمان

 ساير به وابسته پژوهشي و آموزشي واحدهاي و وابسته مؤسسات و جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت

 هب كمك و توسعه و تحقيق و آموزش با مرتبط متفرقه هايرديف در مندرج مؤسسات و اجرايي هايدستگاه

 است. شده منظور اعتبار كشور كل 1931 سال بودجه اليحه در آنها براي كه است حقوقي و حقيقي اشخاص

 و ناوريف علمي، نخست جايگاه به كشور ارتقاي برمبني اندازچشم سند اهداف به نيل اينكه به نظر

 به جهتو است، علم كاربرد و انتشار توليد، گرو در زيادي حد تا غربي، جنوب آسياي منطقه در اقتصادي

 اهميت زا كشور علمي توسعه محركه موتور عنوانبه فناوري و تحقيقاتي علمي، مراكز و هادانشگاه جايگاه

 يازمندن اجرايي، هايدستگاه از گروه اين اعتبارات مورد نياز تأمين لحاظ اين به و است برخوردار بسزايي

 است. خاص توجهي
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 كل كشور 1937هاي ماده واحده اليحه بودجه سال بررسي تبصره. 1

 هايدستگاه براي آنها ذيل فرعي هايبند و تبصره 22 در رابودجه  هاي«نبايد» و ها«بايد» واحده ماده

را  بند 19 و تبصره 4، تحقيقات و عالي آموزش حوزه با مرتبط موارد كه مشخص كرده است اجرايي

 است. 1جدول  شرحبه گانه 19تبصره و بندهاي  4شود. ارزيابي اين شامل مي
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 نظر كارشناسيكل كشور و اظهار 1937 سال يحه بودجهاحكام ال .1 جدول
 كارشناسي نظراظهار مربوطه حكم بند و  تبصره

 «الف»بند  -«4» تبصره

 مؤسسات و هاشركت از حمايت قانون در مندرج اهداف از بخشي تحقق منظوربه

 «2» تبصره ويژهبه21/28/1983 مصوب اختراعات و نوآوري سازيتجاري و بنياندانش

 ريالي معادل ،توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون (11) ماده و مذكور قانون (1) ماده

 از حمايت بابت ملي توسعه صندوق محل از (222.222.222) دالر ميليون دويست مبلغ

 براي مذكور ارزي مبلغ يابد.مي اختصاص تعاوني و خصوصي بنياندانش هايشركت

 اين موضوع ريال به دالر تبديل .شودمي محسوب منابع از بازگشت ملي توسعه صندوق

 گيرد.مي صورت ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك نظر زير بند

 

سرمايه اوليه صندوق  بنيان...دانش مؤسسات و هاشركت از حمايتقانون ( 1) ماده «2» تبصرهبنا به 

از محل صندوق تدريج به ( ريال92.222.222.222.222ميليارد ) نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار

ميليون   26,473,600مبلغ؛ با توجه به اينكه سرمايه صندوق تاكنون تا  گرددتوسعه ملي تأمين مي

ميليون ريال مورد نياز است  3,526,400تنها  ميزان سرمايه اوليهتأمين شده است و براي رسيدن به ريال 

ميليون دالر براي تأمين نهايي سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي كافي است )نرخ  121بنابراين حداكثر 

 ريال(. 91222بودجه:  -تسعير ارز دالر

صندوق منابع خصوص دائمي در احكام قانون« خ»از بند  6بخش « 1»در تبصره ازسوي ديگر  

هاي اي و تملك دارايياستفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه»كه آمده است توسعه ملي 

 وقصند منابع اختصاصبنابراين  .«است به هر شكل ممنوعهاي دولت اي و پرداخت بدهيسرمايه

 احكام قانون با تضاد در «توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون (11) ماده» به استناد ملي توسعه

است كه  ششم توسعه برنامه كليهاي سياست «12-9» بند و هاي توسعه كشوربرنامه دائمي

  .استي ن عادياي و قوانف بودجهياز تكالمستقل ملي  مصارف صندوق توسعه گويد:مي

ها نيز پيشنهاد برداشت از صندوق براي ساير بخشبودجه ارائه شده به مجلس اليحه  البته دولت

 است.  كردهتوسعه ملي 

 «ـه»بند  -«4» تبصره

 ريال ميليارد هزار چهل مبلغ 1931 سال در مجازند عامل هايبانك

 با كه منابعيازجمله  اختيار در منابع محل از تسهيالت (42،222،222،222،222)

 براي است شدهگذاري ها سپردهبانك آن در ملي توسعه صندوق عاملهيئت  تصويب

 آموزشي مؤسسات و هادانشگاه هايكارگاه و هاآزمايشگاه روزرسانيبه و تجهيزات خريد

 و ربطذي هايسازمان و هاوزارتخانه توافق مورد فهرست براساس فناوري و پژوهشي و

 اين تضمين .نمايند پرداخت آنها امنايهيئت  تصويب با و كشور بودجه و برنامه سازمان

 ود تنفس از پس و بودهالذكر فوق مراكزبرعهده  امناهيئت  تصويب از پس تسهيالت

 پيشنهاد اصالح:

 اين يزن ذيل داليلبه و حاضر شرايط در است. نداشته چنداني عملكرد گذشته هايسال در بند اين

 نيست: برخوردار باالييكارآيي  از بند

 هابانك تسهيالت كارمزد و سود پرداخت در پژوهشي و آموزشي مراكز و هادانشگاه توانايي عدم. 1

 درآمدها. اين از ايعمده بخش تحقق عدم و اخير هايسال در آنها اختصاصي درآمد كاهشدليل به

 ... 1هادانشگاه هايوثيقه از اطمينان عدمدليل به تسهيالتي چنين پرداخت براي هابانك همكاري عدم. 2

 آن بر رتبمت لئمسادليل به دانشگاهي مديران توسط تسهيالت اين دريافتمسئوليت  قبول عدم .9

                                                 
ها از عالوه اينكه اين اسناد دولتي هستند؛ لذا بانكباشند، بهطور جداگانه فاقد سند مستقل ميهاي خود بهها داراي يك سند واحد و مادر هستند و براي هركدام از ساختمانتوضيح اينكه دانشگاه .1

 ورزند. قبول چنين اسنادي امتناع مي
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 كارشناسي نظراظهار مربوطه حكم بند و  تبصره

 ديزمانبن برمبتني و دريافتي ميزان با متناسب و آنها اختصاصي درآمد محل از ساله

 .شودمي بازپرداخت هابانك با تفاهم مورد

 ماعال به بنا كه مواردي در فقط بند اين موضوع تحقيقاتي يهاآزمايشگاه تجهيزات

 داخلي مشابه مربوطه تخصصي وزارتخانه يا و جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت

  .شودمي تأمين خارجي شركت از ندارند،

 نشدن مشخص جنس، اين از احكامي اجراي نياز مورد اجرايي هاينامهآيين تدوين عدم .4

 هاماب نهايت در و آن كنندهتعيين مرجع و تسهيالت كارمزد و سود ميزان در ابهام عامل، هايبانك

 شده. ذكر تسهيالت دريافت سازوكارهاي در

 .داردن وجود بند اين به عمل براي هادانشگاه و عامل هايبانك مركزي، بانك در ساختاري گونههيچ .1

بارت آن، عشدن اجرايي  ايجاد فضاي مناسب برايد براي افزايش عملكرد اين بند و شوپيشنهاد مي

 زير به انتهاي اين بند اضافه شود:

نحوه  شاملبهداشت و سازمان برنامه و بودجه  ين بند به پيشنهاد وزارتين علوم،ااجرايي  نامهآيين»

  «.تضمين و همچنين ميزان سود و نحوه بازپرداخت به تصويب هيئت وزيران برسد

 «الف»بند  -«1» تبصره

 و هادانشگاه همچنين و دولتي هايسازمان وها وزارتخانه وابسته و دولتي هايشركت

 هفتاد سقف تا فناوري و علم يهاپارك و پژوهشيمؤسسات  و عالي آموزشمؤسسات 

 اجراي براي ريالي اسالمي مالي اوراق (12،222،222،222،222)ريال  ميليارد هزار

 رسد،مي اقتصاد شوراي تصويب به كه خود مالي و اقتصادي فني، توجيه دارايهاي طرح

  .كنند منتشر خود، توسط سود و اصل بازپرداخت و تضمين با

 است. نداشته چنداني عملكرد 1936سال  قانون توسعه در بند اين

 «ب»بند  -«5» تبصره

 -ريالي) اسالمي مالي اوراق (262،222،222،222،222)ريال  ميليارد هزارشصت ودويست مبلغ تا دولت

 منابع .كند واريز قانون اين (1) شماره جدول 912128 شماره رديف به را حاصل منابع و منتشر) ارزي

 در مندرج هادانشگاه ساماندهيهاي طرح و تمامنيمه ايسرمايه هايدارايي تملكهاي طرح به واريزي

 اختصاص قانون اين استاني ايسرمايه هايدارايي تملكهاي طرح اعتبارات همچنين (،1) هشمار پيوست

 مربوط هايههزين و سود .شود هزينه كشور بودجه و برنامه سازمان با متبادله موافقتنامه براساس تا يابدمي

  .باشدمي پرداخت قابل وبيني پيش قانون اين (3) شماره جدول در مذكور اوراق انتشار به

 

 «ج»بند  -«5»تبصره 

 معوق مطالبات سقف در تبصره، اين «ب» و «الف» يبندهاهاي طرح نرفتهفروش اوراق

 شورك بودجه و برنامه سازمان و ربطذي حسابذي ،اجرايي دستگاه رئيس تأييد با طرح

 كنندگانتأمين مشاوران، پيمانكاران، از اعم) طرح طلبكاران تمامي به واگذاري قابل

 تأييديه و اراضي تملكازجمله  هاپروژه و هاطرح هايهزينه ساير همچنين و تجهيزات

 است. دانشگاه( ساماندهيهاي طرح بدهي
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 كارشناسي نظراظهار مربوطه حكم بند و  تبصره

 «الف»بند  -«3»تبصره

 داده اجازه فناوري و علم يهاپارك و پژوهشي و آموزشي مؤسسات و هادانشگاه به 

 هابانك از تسهيالتاخذ  به نسبت 1936 سال اختصاصي درآمد عملكرد سقف تا شودمي

 احداث و خود ايسرمايه هايدارايي تملكهاي طرح تكميل جهت در و كنند اقدام

 كشور توسعه ششم برنامه قانون (129) ماده «پ» دبن موضوعمتأهلين  هايخوابگاه

 .نندك اقدام خود اختصاصي درآمد محل از اقساط بازپرداخت به نسبت و نمايند استفاده

 خودهاي فعاليت در الزم اعتباربيني پيش به نسبت مكلفند دانشجويان رفاههاي صندوق

  .نمايند اقداممتأهلين  هايهخوابگا احداث كارمزد و سود يارانه پرداخت منظوربه

 است شده مكلف دولت توسعه ششم برنامه قانون (129) ماده «پ» بند درقابل ذكر است كه 

 رايب مناسب هايخوابگاه تأمين به سنواتي بودجه قالب در را خود عمراني اعتبارات از بخشي

 موضوع هاي متأهلينخوابگاه احداث»حالي كه در اين بند در دهد. اختصاص متأهل دانشجويان

 موكول  هاتسهيالت از بانكاخذ  به« قانون برنامه ششم توسعه كشور (129) ماده «پ»دبن

 شده است كه ممكن است باعث عدم دستيابي به اهداف قانون برنامه ششم توسعه شود. 

 «ج»بند  -«3»تبصره

 صندوق به 1936 سال تا 1981 سال از پرداختي شده اداره وجوه (٪122) درصد صد

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم،هاي وزارتخانه دانشجويان رفاه

 هايصندوق مالي منابع افزايش جهت كمك عنوانبه اسالمي آزاد دانشگاه و پزشكي

 همچنين و مذكور هايوام بازپرداخت از حاصل وجوه .شودمي تلقي دانشجويي رفاه

 ريال  ميليارد سيصدهزارو يازده سقف تا صندوقهاي فعاليت از ناشي منابع ساير

 اختصاصي درآمد قالب در كل داريخزانه به واريز از پس (11،922،222،222،222)

  .رسدمي مصرف به دانشجويان به مجدد پرداخت براي

 

 «د»بند  -«3»تبصره

 نسازما و )ره( خميني امام امداد كميته پوشش تحت دانشجويان تحصيلي هزينه مازاد

 دوقصن طريق از وام قالب در قانون اين در مندرج اعتبارات به نسبت كشور بهزيستي

 فراغت از پس مذكور هايوام اقساط گيرد.مي قرار افراد اين اختيار در دانشجويان رفاه

 نهادهاي پوشش تحت دانشجويان .شودمي پرداخت افراد،كار به اشتغال و تحصيل از

  .باشندمي وام دريافت اولويت در مزبور حمايتي

 

   .است ممنوع ،اجرايي هايدستگاه توسط پژوهشي هايبرنامه اعتبارات كاهش «و»بند  -«3»تبصره

 «ز»بند  -«3»تبصره

 نمتواز استفاده قانون اعتبارات فناوري، و پژوهشي علمي، هايشاخص يارتقا منظوربه

 علم يهاپارك عالي، آموزشمؤسسات  و هادانشگاه به اختصاص قابل كشور امكانات از

  .است استان در مستقر فناوري و

 

 ع عادالنه و رفعياستفاده متوازن از امكانات كشور و توز» :اين بند باعث اصالح قانون دائمي

 د.شومي «شرفت و عدالتيافته و تحقق پيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعهيتبع
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 كارشناسي نظراظهار مربوطه حكم بند و  تبصره

 «ح»بند  -«3»تبصره

 اختصاص برمبني توسعه ششم برنامه قانون (64) ماده« ب»بند  اجراي راستاي در

 (شش و يك فصولاستثناي به) يافتهتخصيص ايهزينه اعتبارات از درصد يك حداقل

 باراتاعت است مجاز استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي فناوري، توسعه و پژوهشي امور به

 آموزش كل اداراتاستثناي به( استان ايهزينه اعتبارات سرجمع از را ماده اين موضوع

 و هااولويتبراساس  و استاني اجرايي هايدستگاه هماهنگي با و كسر ،(استان پرورش و

 ابالغي دستورالعمل چارچوب در و استان نيازهاي و مصوب پژوهشيهاي سياست

 فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه هماهنگي با كه) كشور بودجه و برنامه سازمان

 وريفنا توسعه و پژوهشي امور براي (گرددمي تدوين پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و

  .دهد اختصاص شورا آن توسط شده تعيين استاني اجرايي هايدستگاه به

 سوم آرا دارد.دوامه ششم و براي تصويب نياز به قانون برن( 64)ماده « ب»بند مغاير با 

 «1» بند-«13» تبصره

 فرهنگ و تحقيقات و آموزش سالمت، هايحوزه توسعه وبرداري بهره در تواندمي دولت 

 وچهارماصل چهل كليهاي سياست اجراي قانون (9) ماده «ج» دبن «2» تبصره موضوع

 اجراي قانون (2) ماده سه گروه مشمول هايبنگاه و هافعاليت و اساسي قانون

 عمومي مشاركت هايروش از دولت مالكيت حفظ با وچهارماصل چهل هايسياست

  .نمايد استفاده صوصيخ

قانون  م چهاروهاي كلي اصل چهلسياست اجراي  قانون (9)ماده  «ج»بند  «2»طبق تبصره 

 .هاي سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيستحوزههاي فعاليت اساسي
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فناوري و تحقيقات ،عالي آموزشحوزه  اراتعتبابررسي  .0

 گانه،ده امور از توسعه و تحقيق فصول در عالي آموزش اعتبارات عمده ،1931 سال بودجه اليحه در

 عالي آموزش و ايحرفه و فني آموزش عمومي، پرورش و آموزش فصول و ايپايه و ايتوسعه يهاپژوهش

  است. شده توزيع ،9 و2 ولاجد شرحبه

 ميليون 10,715,160 ميزان به فناوري، و تحقيقات عالي، آموزش اعتبارات از بخشي اين برعالوه

  است. آمده كمك و متفرقه هايرديف قالب در 4 جدول 13 رديف شرحبه ريال

 

 بطمرت هايبرنامه ساير و ايپايه و ايتوسعه يهاپژوهش فصول ،توسعه و تحقيق گانهده لوفص .1-0

 «توسعه و تحقيق گانهده فصول» برعالوه است الزم گانهده امور از توسعه و تحقيق اعتبارات محاسبه براي

 مانند فصول ساير در و هستند ماهيت همين داراي كه اعتباراتي دارد؛ وجود امور از هركدامازاي به كه

 دكتري هايدوره اجراي برنامه» مانند -ديگر هايبرنامه برخي يا ايپايه و ايتوسعه يهاپژوهش فصول

 1931 سال بودجه اليحه در .شوند لحاظ توسعه و تحقيق اعتبارات محاسبه براي دارند؛ قرار -«تخصصي

 فناوري و علوم ايپايه و ايتوسعه يهاپژوهش و توسعه و تحقيق امور عموميِ ايهزينه اعتبارات

 ريال ميليون 1،612،914 فصل همين ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات ،ريال ميليون 11،948،121

 اين ازهركدام  سهم كه است ريال ميليون 18،814،182 مذكور ولفص اختصاصي ايهزينه اعتبارات و

 همچنين است. درصد 42/4 و 21/1 ،82/9 ترتيببه گانهده امور در متناظر اعتباراتسرجمع  از اعتبارات

 1931 سال بودجه اليحه ايپايه و ايتوسعه يهاپژوهش و توسعه و تحقيق ولفص اعتبارات مجموع در

 شودمي شامل را گانهده امور اعتبارات كل از درصد 12/9 كه است ريال ميليون 33،811،241 مبلغ

  (.2 )جدول

 

 و ايتوسعه يهاپژوهش و ايپايه يهاپژوهش ،«توسعه و تحقيق» گانهده ولفص اعتبارات سهم .0 جدول

  ريال( )ميليون  1937 سال بودجه اليحه در گانهده امور اعتبارات به نسبت مرتبط،هاي برنامه ساير

 ايهزينه عنوان
 هايدارايي تملك

 ايسرمايه
 كل جمع اختصاصي

 2،891،116،134 426،324،123 449،882،216 1،362،931،823 گانهده امور جمع

 33،811،241 18،814،182 1،612،914 11،948،121 توسعه و تحقيق

 جمع از توسعه و تحقيق سهم

 )درصد( گانهده امور
8/9 21/1 4/4 1/9 
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 آموزش فصول .0-0

 استاني و ملي قسمت دو به «عمومي پرورش و آموزش فصل» اعتبارات كشور كل 1931اليحه بودجه سال  در

 جراييا هايهگادست مصارف و منابع» اعتبارات فصل، ايناعتبارات  محاسبه براي بنابراين است، شده تقسيم

 در و استخراج اليحه واحده ماده 9-12 و 2-12 جداول از پرورش و آموزش به مربوط «هااستان در محلي

 و فني عمومي، پرورش و )آموزش آموزش لفصو اعتبارات مجموع شدند. منظور فوق فصل اعتبارات سرجمع

 سهم داراي كه است ريال ميليون 111،983،221بالغ بر  1931 سال بودجه اليحه در عالي( آموزش و ايحرفه

 هايبرنامه و فصل سهم به مربوط نيز باقيمانده درصد 1 ؛است «شپژوه و آموزش امور» اعتبارات از درصد 91/32

 است. توسعه و پژوهش

 12/39 شامل كه است ريال ميليون 433،821،991 آموزش لوفص عمومي ايهزينه اعتبارات مجموع

 16،611،122 رقم داراي اختصاصي هايهزينه همچنين است. فوق امور عمومي ايهزينه اعتبارات از درصد

 تملك اعتبارات است. درصد 18/86 «پژوهش و آموزش امور»اختصاصي  اعتبارات از آن سهم و ريال ميليون

 امور ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات از آن سهم كه است ريال ميليون 18،886،188 ايسرمايه هايدارايي

  .(9 جدول 1 )رديف است درصد 91/32 نظر مورد

 ريال ونميلي 168,663,819 ميزان به 1931اليحه بودجه سال  در «عالي آموزش فصل» اعتبارات

 مجموع از درصد 91/23 و «پژوهش و آموزش امور» اعتبارات كل از درصد 26/21 كه است شده بينيپيش

  است. داده اختصاص خودبه را آموزش گانهسه فصول اعتبارات

 درصد 12/19 ،1931 سال بودجه اليحه در «عالي آموزش فصل» اعتبارات مجموع از ديگر ايزاويه از

 نظر در ايسرمايه هايدارايي تملك درصد 28/6 و اختصاصي ايهزينه درصد 91/22 ،عمومي ايهزينه

هاي تملك دارايي اعتبارات سهم كاهش و ايهزينه اعتبارات سهم افزايش دهندهنشان كه است شده گرفته

  است. 1936اليحه بودجه سال  به نسبت 1931اليحه بودجه سال  دراين فصل  ايسرمايه

 اعتبارات درصد 62/12 دربرگيرنده عالي آموزش فصل اختصاصي اعتبارات اينكه توجه قابل نكته

 بدين اين است. آموزش فصول اختصاصي اعتبارات از درصد 61/62« پژوهش و آموزش امور» اختصاصي

  است. باالتر ديگر فصل دو سهم مجموع از اختصاصي اعتبارات از عالي آموزش فصل سهم كه است مفهوم
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 ريال( )ميليون     1936 سال بودجه اليحه در پژوهش و آموزش امور اعتبارات و آموزشي فصول ساير اعتبارات با ارتباط در عالي آموزش لفص اعتبارات .9 جدول      

 عنوان

 كل جمع ايسرمايه هايدارايي تملك جمع ايهزينه

 عمومي
 آموزش امور از سهم

 (درصد) پژوهش و
 اختصاصي

 امور از سهم

 پژوهش و آموزش

 )درصد(

 اعتبار
 آموزش امور از سهم

 )درصد( پژوهش و
 درصد اعتبار درصد اعتبار

1 
 و آموزش امور

 پژوهش
196,814,151 122 65,312,085 122 602,186,236 122 21,107,276 122 623,293,5127 122 

2 
 و آموزش فصل

 عمومي پرورش
356,238,564 91/66 16,489,692 21/21 372,728,256 32/61 6,679,013 64/91 379,407,269 81/62 

9 

 آموزش فصل

 و ايوحرفهفني

 آموزيمهارت

19,539,576 64/9 5,833,317 39/8 25,372,893 21/4 1,945,244 22/3 27,318,137 98/4 

 26/21 168,663,819 48/62 10,261,931 26/30 158,401,888 52/60 34,354,693 11/29 124,047,195 عالي آموزش فصل 4

 91/32 111،983،221 48/83 18،886،188 41/32 116،129،291 18/86 16،611،122 12/39 433،821،991 آموزش فصول جمع 1

6 

 آموزش فصل سهم

 فصول جمع از عالي

 آموزش

-82/24 - 61/62 - 46/28 - 91/14 - 91/23 
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 هارديف ساير .9-0

 تحقيق و ،آموزش فصول از خارج ليو مرتبط يهارديف براي گذشته همچون ،1931 سال بودجه اليحه در

 ميليون 10,715,160 بر بالغ هارديف آن اعتبارات مجموع اينكه توضيح است. شده داده اختصاص اعتبار  توسعه

  است. آمده 4 جدول 13 رديف و 12 و 11 هايپيوست جداول در آن شرح كه است ريال

 

صول  اعتبارات .9 سعه  و تحقيق ،آموزش ف سعه  يهاپژوهش ،تو سب  ايپايه و ايتو   برح

 اجرايي هايدستگاه

 برحسب كشور 1931اليحه بودجه سال  در كشور تحقيقات و عالي آموزش بخش اعتبارات توزيع

 است. آمده 4 جدول در ايسرمايه ييدارا تملك و اختصاصي ،ايهزينه تفكيك به و اجرايي هايدستگاه

  اند.شده لحاظ 4 جدول در جداگانه هايرديف در 1متفرقه اعتبارات تمامي كه است ذكر شايان

 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت ،فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت اعتبارات مجموع مذكور جدول موجببه

 رد آنها به وابسته هايمؤسسه لحاظ با جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت و (پژوهشي و ي)آموزش پزشكي

 221،161،311 از 1936 سال بودجه قانون اعتبارات به نسبت رشد درصد 81/1 با ،1931 سال بودجه اليحه

 .(4 جدول 11 و 8 ،4 هايرديف )جمع است رسيده ريال يليونم 298،684،431 به ريال ميليون

 ، تحقيقات و فناوريعلوم وزارتين تابعه پژوهشي و عالي آموزش هايمؤسسه و هادانشگاه اعتبارات مجموع

 هوابست مؤسسات اعتبارات و هاكمك اضافهبه اجرايي، هايدستگاه سايردرمان و آموزش پزشكي و  بهداشت، و

 قانون به نسبت رشد درصد 92/1 با ستادي( هايحوزه لحاظ )بدون جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت به

 1931 سال بودجه اليحه در ريال ميليون 291،832،142 به ريال ميليون 221،124،412 از 1936 سالبودجه 

  (.4 جدول در مربوط هايستون 16 و 14 ،12 ،1 ،6 ،9 ،2 هاي)رديف است يافته افزايش

 دولتي پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه «عمومي ايهزينه» اعتبارات مجموع سهم 

 ابعهت پژوهشي مؤسسات و پزشكي علوم هايدانشكده و هادانشگاه ،علوم وزارت به مربوط ستادي حوزه و

 فناوري و علم معاونت اعتبارات سهم و پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت ستادي حوزه و

 بينيپيش «عمومي ايهزينه» اعتبارات كل از درصد 32/1 و 12/21 ،63/41ترتيب به جمهور،رئيس

است. كشور 1931 سال بودجه اليحه در «فناوري و تحقيقات عالي، آموزش» بخش شده

                                                 
 يافته وها به دو گروه متفرقه انتقالهاي پيش اعتبارات متفرقه دستگاهالكشور برخالف س 1931. در اليحه بودجه سال 1

 اند. ماده واحده اليحه تقسيم شده 1به جدول نيافته انتقال
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 ريال( )ميليون   1937 سال بودجه اليحه و 1936 سال بودجه قانون اساسبر يياجرا هايدستگاه برحسب فناوري و تحقيقات عالي، آموزش بخش اعتبارات .4 جدول

 دستگاه

اجرايي
گروه بخش/رديف

)درصد( رشد نرخ1937 سال بودجه اليحه1936 سال بودجه قانون

اختصاصيعمومي هزينهجمعدارايي تملكاختصاصيعمومي هزينه
 تملك

دارايي
جمعدارايي تملكاختصاصيعموميجمع

وزارت علوم، 

تحقيقات و 

فناوري

 18,446,898 1,420,463 8,240,000 8,786,435 16,991,936 1,365,736 7,820,000 7,806,200 حوزه ستادي
 108,874,380 7,466,359 26,757,517 74,650,504 101,965,508 10,825,103 24,947,321 66,193,084ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه

 9,804,364 957,558 1,958,501 6,888,305 9,032,350 1,295,393 2,121,121 5,615,836هاي پژوهشي و فناوريمؤسسه
 137,125,642 9,844,380 36,956,018 90,325,244 127,989,794 13,486,232 34,888,442 79,615,120 جمع

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

پزشكي

هاي ستادي وزارت بهداشت، حوزه

درمان و آموزش پزشكي
8,362,158 26,740,000 690,518 35,792,676 8,548,679 25,954,000 249,364 34,752,043 

هاي ها و مؤسسهدانشگاه

آموزش عالي
37,791,079 7,083,531 2,676,731 47,551,341 42,753,329 7,768,223 1,353,519 51,875,071 

هاي پژوهشي و فناوريمؤسسه

61885159453164513458618431344691,4,1484,1495158454184,16,6 951,6318846914361,43جمع

معاونت علمي و 

فناوري 

جمهوررئيس

 4,385,240 84,540 6,000 4,294,700 4,042,699 89,701 6,000 3,946,998ستاد
 7,581,300 21,000 140,000 7,420,300 7,136,804 23,000 135,000 6,978,804هاي پژوهشي وابستهسسهؤم

 11,966,540 105,540 146,000 11,715,000 11,179,503 112,701 141,000 10,925,802جمع

ها و دانشگاه

سسات آموزش ؤم

عالي و پژوهشي 

وابسته به 

هاي دستگاه

اجرايي

ها و مراكز آموزشي ساير دانشگاه

هاي مرتبط با وزارت علومدستگاه
16,856,068 5,440,133 2,593,185 24,889,386 19,164,324 5,209,200 1,546,301 25,919,825 

 25,700,848 1,684,956 6,670,846 17,345,046 23,207,061 2,075,217 5,739,450 15,392,394 مرتبطهاي پژوهشي سسهؤم
 51,620,673 3,231,257 11,880,046 36,509,370 48,096,447 4,668,402 11,179,583 32,248,462جمع

هاي آموزش ها و مؤسسهدانشگاه

 مرتبطو آموزشي عالي پژوهشي 

با وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي

 جمع

هاي رديف

 متفرقه

 1,216,100 646,000 0 570,100 1,171,650 352,500 - 819,150 آموزش و توسعه
 9,499,060 6,794,640 0 2,704,420 7,400,475 5,063,600 - 2,336,875 پژوهشي
 10,715,160 7,440,640 0 3,274,520 8,572,125 5,416,100 0 3,156,025 جمع

 306,192,081 22,639,036 85,885,561 197,667,484 287,103,906 27,714,842 83,504,695 175,884,369جمع كل
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 پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه عمومي ايهزينه اعتبارات سهم ،4 جدول مطابق 

 1فرقهمت هايرديف و بهداشت وزارت با مرتبط علوم، وزارت با مرتبط اجرايي هايدستگاه ساير به وابسته

 است. شده برآورد درصد 61/1 و 14/1 ،41/18ترتيب به «عمومي ايهزينه» اعتبارات كل از

 علمي معاونت و بهداشت وزارت ،علوم وزارت حوزه به مربوط ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات 

 اعتبارات همچنين، است. داشته كاهش درصد 69/6و 16/12 ،22/21ترتيب به جمهوررئيس فناوري و

 همچنين  است. داشته رشد درصد 92/1 و 32/11 ،64/19ترتيب به دستگاه سه اين عمومي ايهزينه

نسبت به قانون بودجه سال  1931از سه دستگاه در اليحه بودجه سال هركدام  اختصاصي اعتبارات

  است. داشتهرشد  درصد 11/9 و -24/1 ،39/1 ترتيب به 1936

 

پژوهشي اعتبارات .4

 وزارت تابعه پژوهشي هايمؤسسه براي شده گرفته درنظر اعتبارات كل كشور، 1931اليحه بودجه سال  در

 رب بالغ متفرقه هايرديف وجمهور رئيس فناوري و علمي معاونت اجرايي، هايدستگاه ساير بهداشت، ،علوم

در قياس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال  كه است شده بيني پيشميليون ريال   62،122،124

 اعتبارات تغييراتبررسي  حكايت دارد. 1931اليحه بودجه سال  ي اين اعتبارات دردرصد 11 ، از رشد1936

عه هاي پژوهشي تابيافته به مؤسسهاعتبارات اختصاصدهد هاي اجرايي نشان ميمذكور به تفكيك دستگاه

 پژوهشي هايمؤسسه اعتباراتميليون ريال رسيده است.  9,804,364درصد رشد به  11/8وزارت علوم با 

 بسيار كمتر از  كه است شده برآورد درصد -39/2 آن رشد و ريال ميليون 2،361،133 بهداشت وزارت تابعه

 اعتبارات مجموع همچنين (.4 جدول 1 )رديف است 1936اليحه بودجه سال  در اعتبارات همين رشد

 1،181،922 معادل جمهوريرياست فناوري و علمي معاونت به وابسته پژوهشي هايمؤسسه به يافتهاختصاص

 24/1 ميزان به 1936 سال بودجه قانون در مندرج اعتبارات به نسبت كه است شده برآورد ريال ميليون

 علوم، وزارتين تابعه پژوهشي مراكز اعتبارات همچنين، (.4 جدول 12 )رديف دهدمي نشان رشد درصد

 12،163،169  برابر جمعاً 1931 سال بودجه اليحه در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات

 ميليون 12،281،211) ،1936 سال بودجه قانون اعتبارات به نسبت كه است شده گرفته نظر در ريال ميليون

  (.4 جدول 1 و 9 هايرديف )جمع است شده برخوردار درصدي 61/1 رشد از ريال(

 ميليون 9,499,060 متفرقه هايرديف براي 1931 سال بودجه اليحه در شده بينيپيش پژوهشي اعتبارات 

 .(1 جدول 2 )رديف دهدمي نشان افزايش درصد 96/28 گذشته سال اعتبارات به نسبت كه است ريال

 

 

                                                 
 .شودكمك به اشخاص حقيقي و حقوقي را نيز شامل مي .1
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  بودجه قانون براساس ،GDP از فناوري و پژوهش بخش سهم .5 جدول

 ريال( )ميليون             1937 سال بودجه اليحه و 1936 سال      

 1937 سالبودجه  اليحه 1936 سال بودجه قانون عنوان رديف

 98,998,98, (12 )پيوست توسعه و تحقيق با مرتبط اعتبارات 1

 884008487 (11 )پيوست متفرقه هايرديف در پژوهشي اعتبارات 2

4 

 از حمايت بابت دالر ميليون 222 ريالي معادل

 «4» تبصره «الف» بند موضوع بنياندانش هايشركت

 مركزي( بانك اعالمي دالر )نرخ
880008000 880008000 

1 

 فناوري با نوين هايحوزه در دولت حاكميتي وظايف ايفاي

 جزء )اعتبار ((23) ماده «1» بند )موضوع پرخطر و پيشرفته

 اليحه( 8 جدول 121222 رديف «8»

912،222 912،222 

 

 ارز هم بازپرداخت - فناوري و تحقيقات علوم، وزارت

 آموزشمؤسسات  و هادانشگاه تجهيزات خريد وام ريالي

 129222 رديف «9» جزء )اعتبار مركزي بانك به عالي

 اليحه( 8 جدول

212،222 212،222 

 22882918202 2048,998,89 كل جمع 6

8 
 گزارش و تخمينبراساس  (GDP) داخلي ناخالص توليد

 جاري قيمت و پول يالمللبين صندوق

 12/2 12/2 )درصد( GDP از پژوهش اعتبارات سهم 3

 

 عمومي بودجه از درصد 16/2 معادل 1931 سال بودجه اليحه پژوهشي اعتبارات مجموع همچنين 

  است. بوده درصد 69/2 قبل سال بودجه قانون در نسبت اين و دهدمي تشكيل را دولت

 تنها داخلي ناخالص توليد از تحقيق و پژوهش سهم ددهمي نشان 1 جدول در آمده دستبه هايداده 

 عشارا رقم سه با رشد اين ميزان اگر تنها دهد.نمي نشان را رشدي پيش سال به نسبت كه است درصد 12/2

 از تحقيق و پژوهش سهم از ميزان اين بود. خواهد درصد 229/2 حالت ترينبينانهخوش در شود داده نشان

 قتحقي و پژوهش سهم افزايش درخصوص - فناوري و علم كليهاي سياست اهداف با داخلي ناخالص توليد

 .دارد زيادي فاصله - 1424 سال تا درصد 4 به داخلي ناخالص توليد از

 

  بنديجمع

 است: توجه قابل جهت چند از درآمدي منابع هايمحدوديت رغمبه 1931 سال بودجه اليحه

 اختصاص با تعاوني و خصوصي بنياندانش هايشركت ،«4» تبصره «الف» بند موجببه ـ يكم

 تايراس در بند اين اند.گرفته قرار حمايت مورد ملي توسعه صندوق تسهيالت محل از دالر ميليون 222

 باشد.مي «اختراعات و نوآوري سازيتجاري و بنياندانش مؤسسات و هاشركت از حمايت قانون»

 است شده داده اجازه عامل هايبانك به 1931 سال در «4» تبصره «ـه» بند موجببه ـ دوم

 ات ملي توسعه صندوق مصوب هايسپردهازجمله  اختيار در منابع محل از تسهيالت اعطاي به نسبت
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 هاآزمايشگاه روزرسانيبه و تجهيزات خريد براي (42،222،222،222،222)ريال  ميليارد هزار چهل سقف

  ند.ك اقدام مربوط شرايط به توجه با فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه هايكارگاه و

 و پژوهشيمؤسسات  و عالي آموزشمؤسسات  و هادانشگاه« 1»تبصره  «ب» بندموجب به -سوم

 اوراق (12،222،222،222،222) ريال ميليارد هزار هفتاد سقف تا مجاز شدند فناوري و علم يهاپارك

 و تضمين با خود، مالي و اقتصادي فني، توجيه داراي هايطرح اجراي براي ريالي اسالمي مالي

 .كنند منتشر خود توسط سود و اصل بازپرداخت

 يهاپارك و پژوهشي و آموزشي مؤسسات و هادانشگاه به «3» تبصره «الف» بند موجببه ـ چهارم

 از تسهيالتاخذ  به نسبت 1936 سال اختصاصي درآمد سقف تا است شده داده اجازه فناوري ،علم

 (129) ماده «پ» دبن موضوعمتأهلين  هايخوابگاه احداث و دارايي تملكهاي طرح تكميل براي هابانك

  .نمايند استفاده كشور توسعه ششم برنامه قانون

  اند.شده منع پژوهشي هايبرنامه اعتبارات كاهش از اجرايي هايدستگاه ،«3» تبصره «و» بند موجببهـ پنجم 

 در ،است شده داده اجازه استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي به ،«3» تبصره «ح» بند موجببهـ ششم 

 سرجمع از را ماده اين موضوع اعتبارات ،توسعه ششم برنامه قانون (64) ماده« ب»بند  اجراي راستاي

 و استان نيازهاي و مصوب پژوهشيهاي سياست و هااولويتبراساس  و كسر استان ايهزينه اعتبارات

 دهش تعيين استاني اجرايي هايدستگاه به فناوري توسعه و پژوهشي امور براي مربوط شرايط رعايت

 .دهد اختصاص

 در درآمدي منابع حيث از دولت كه شرايطي در ،1931 سال بودجه اليحه در احكام اين بينيپيش

 مواجه ترديد با را شده بينيپيش درآمدهاي تحقق نفت قيمت بودن نوسان در و دارد قرار مضيقه

 پژوهش حوزه در توسعه ششم برنامه مواد به 1931به تبعيت اليحه بودجه سال  دولت توجه از سازد،مي

  .ازدفراهم س بنياندانش اقتصادتواند زمينه را بيش از پيش براي تحقق كه مي حكايت دارد فناوري و

 

 پيشنهادها

 شود:پيشنهاد مي« 4»تبصره  «ـه» با هدف عملياتي شدن استفاده از تسهيالت بند. 1

و دارايي و سازمان برنامه  امور اقتصادي، وزارتين علوم و بهداشت، وزارت وزارت امور اقتصادي لف(ا

 نامه اجرايي اين بند شود. و بودجه مكلف به تدوين آيين

هاي عامل قرار ها به بانكحلي براي مشكل ارائه وثيقه توسط دانشگاهراه نامه مذكوردر آيين ب(

 داده شود.

ها و مراكز آموزشي و پژوهشي براي بازپرداخت هاي فني و اعتباري براي كمك به دانشگاهاز كمك ج(

 تسهيالت، اختصاص داده شود. 
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 و دولت مكلف به تأمين ( قانون برنامه ششم توسعه 88ماده )« ث»( بند 1كه در بخش ) در عين حال .2

با شرايط و _ ايثارگران و يا خانواده آنان  تحصيل شهريه هزينه( ٪92) سي درصد حداقل معافيت يا پرداخت

كل  1931سنواتي شده است؛ در قانون بودجه سال  بودجه وفق ـالذكر هاي تصريح شده در بند فوقدانشگاه

ها و مؤسسات تواند براي دانشگاهاي براي اين منظور لحاظ نشده است. اين امر ميكشور هيچ رديف بودجه

شود يلذا پيشنهاد م ،و زحمت كندديگر ايجاد مشكل ازسوي  و براي دانشجويان  ايثارگريكسو  آموزش عالي از

 براي اين منظور تخصيص داده شود. 1931اعتباراتي در قانون بودجه سال 

حمايت مالي دولت از بر مبني قانون برنامه ششم توسعه (64)ماده  «ج»در راستاي تحقق بند  .9

زي در پيشتا»منظور به ها با شرايط قيد شده در بند مذكور ومحور مشترك با دانشگاههاي تقاضاپژوهش

صاد هاي كلي اقتبنيان سياستبنيان و افزايش توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشاقتصاد دانش

ف شود رديپيشنهاد مي «بنيان ...هاي دانشمقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت

ين مورد نياز براي تأم مازاد مبلغاز تواند بودجه مستقلي به اين امر اختصاص يابد. منبع اين اعتبار مي

 باشد. 1931اليحه بودجه سال  «4»تبصره «الف»سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع بند 
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 هاپيوست

  (گزارش 4جدول  1)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936سال  براساس قانون بودجه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي ستادي وابسته . اعتبارات حوزه1پيوست 

 (ميليون ريال)

 نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه
اعتبار تملك 

 ايهاي سرمايهدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

 ايهاي سرمايهدارايي
 جمع

درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد تملك 

 ايدارايي سرمايه

درصد 

 رشد جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

پژوهشي، حق عضويت در مجامع  فناوري و امور –تحقيقات و فناوري وزارت علوم، 

هاي فعاليت ي علم و فناوري،هاپاركحمايت از  ها،هالمللي و برگزاري جشنواربين

 و پژوهشي باشي هاي آموزدبيرخانه شوراي علوم تحقيقات و فناوري و طرح

هاي ديگردستگاه

ــــــــــــ 

 قانون بودجه سال «43»تبصره «ج»سازمان سنجش آموزش كشور موضوع بند 

كل كشور 1964
ــــــ 

ها و مؤسسات مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه -تحقيقات و فناوري وزارت علوم، 

آموزش عالي و پژوهشي
ــــــــــــ 

ــــــــــــ هاي علمي كشورتحقق قطب -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ــــــــــــ فرهنگي و آموزشي علمي، امور-وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ــــــــــــ پاداش پايان خدمت بازنشستگان-وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 كمك به كانون فرهنگي بسيج اساتيد در -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 هادانشگاه
ــــــ 

ــــــــــــ علميهاي كمك به انجمن -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ــــــــــــ تحقيقات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي علوم،-تحقيقات و فناوري وزارت علوم،

 سازمان امور دانشجويان

 صندوق رفاه دانشجويان -سازمان امور دانشجويان

ــــــ ورزشي فوق برنامه دانشجويانهاي فعاليت -سازمان امور دانشجويان

ــــــــــــ اموردانشجويان بورسيه -سازمان امور دانشجويان

  مجموع اعتبارات
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

قم دانشگاه 

 مطهري شهيد دانشگاه

 تهران دانشگاه

 قم -تهران دانشگاه فارابي پرديس

 ابوريحان عالي آموزش مجتمع - تهران دانشگاه

 طبيعي منابع و كشاورزي دانشكده - تهران دانشگاه

 فومن فني دانشكده -تهران دانشگاه

 چوكا دانشكده -تهران دانشگاه

 نوين فنون و علوم دانشكده -تهران دانشگاه

ــــــ فنيهاي دانشكده پرديس-تهران دانشگاه

 بهشتي شهيد دانشگاه

 سوادكوه زيرآب پرديس-بهشتي شهيد دانشگاه

 )س( الزهرا دانشگاه

 1خواهران( )ويژه سمنان فرزانگان دانشگاه

 1)ره( خميني امام يالمللبين دانشگاه

ــــــ تانتاكس مهندسي و فني دانشكده -)ره( خميني امام يالمللبين دانشگاه

 زهرا بوئين مهندسي و فني عالي آموزش مركز

 سينا بوعلي دانشگاه

ــــــ آهنگ كبودر آموزشكده-سينا بوعلي دانشگاه

ــــــ رزن مديريت دانشكده-سينا بوعلي دانشگاه

ــــــ بهار غذايي صنايع دانشكده - سينا بوعلي دانشگاه

ــــــ تويسركان مهندسي و فني دانشكده - سينا بوعلي دانشگاه

 مالير دانشگاه

 1دختران( )ويژه نهاوند فاطميه عالي آموزش مجتمع

www.irpublicpolicy.ir
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

 اسدآبادي الدينسيدجمال دانشگاه

 شيراز دانشگاه

ــــــ مرودشت عالي آموزش مركز- شيراز دانشگاه

ــــــ آباده عالي آموزش مركز- شيراز دانشگاه

 1فارسي)كازرون( سلمان دانشگاه

 شيراز صنعتي دانشگاه

 شيراز هنر دانشگاه

 داراب طبيعي منابع و كشاورزي دانشكده

 فسا دانشگاه

 فيروزآباد عالي آموزش مركز

 استهبان عالي آموزش مركز

 المرد عالي آموزش مركز

 اقليد عالي آموزش مركز

 الر عالي آموزش مركز

 ممسني عالي آموزش مركز

 اصفهان صنعتي دانشگاه

 شهركرد دانشگاه

 فارسان عالي آموزش مجتمع-شهركرد دانشگاه

 مشهد فردوسي دانشگاه

 گلبهار مهندسي و فني دانشكده

 1پسران( كاشمر)ويژه عالي آموزش مركز -مشهد فردوسي دانشگاه

  نيشابور دانشگاه

 قوچان  نوين هايفناوري مهندسي و فني دانشگاه

 حيدريه تربت دانشگاه
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

 زينب حضرت سبزوار نوينهاي فناوري مهندسي و فني دانشكده

1خواهران( )ويژه
 

 جام تربت عالي آموزش مجتمع

 گناباد عالي آموزش مجتمع

 شريف صنعتي دانشگاه

 گلپايگان مهندسي و فني دانشكده

 تبريز دانشگاه

 ميانه مهندسي و فني دانشكده -تبريز دانشگاه

 اهر كشاورزي دانشكده -تبريز دانشگاه

  مرند مهندسي و فني دانشكده -تبريز دانشگاه

 بناب دانشگاه

 اردبيلي محقق دانشگاه

 نمين نوينهاي فناوري دانشكده-اردبيلي محقق دانشگاه

 مغان طبيعي منابع و كشاورزي دانشكده -اردبيلي محقق دانشگاه

 شهرمشكين كشاورزي دانشكده -اردبيلي محقق دانشگاه

 مراغه دانشگاه

 اصفهان دانشگاه

 خوانسار كامپيوتر و رياضي دانشكده

 شهرضا مدرس شهيد دولتي عالي آموزش مركز

 اصفهان هنر دانشگاه

 اهواز چمران شهيد دانشگاه

 دزفول شاپورجندي صنعتي دانشگاه

 بهبهان االنبياءخاتم صنعتي دانشگاه

ــــــ هويزه شهداي صنعتي دانشگاه
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

 خرمشهر ييدريا فنون و علوم دانشگاه

 1)خوزستان( رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه

  گيالن دانشگاه

 گيالن دانشگاه طبيعي منابع دانشكده  -گيالن دانشگاه

 گيالن شرق مهندسي و فني دانشكده

ــــــــــــ لرستان دانشگاه

ــــــ نورآباد عالي آموزش مركز -لرستان دانشگاه

 كوهدشت عالي آموزش مركز -لرستان دانشگاه

 پلدختر عالي آموزش مركز -لرستان دانشگاه

 الشتر عالي آموزش مركز -لرستان دانشگاه

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه

 بافت  عالي آموزش مجتمع - كرمان باهنر شهيد دانشگاه

 سير برد كشاورزي عالي موزشآ مركز-باهنر شهيد دانشگاه

 سيرجان صنعتي دانشگاه

 بم عالي آموزش مجتمع

 زرند عالي آموزش مجتمع

 رمانك پيشرفته فناوري و صنعتي تكميلي تحصيالت دانشگاه

 جيرفت دانشگاه

 رازي دانشگاه

 غرب آباداسالم مهندسي و فني آموزشكده رازي دانشگاه

 جوانرود حسابداري و مديريت دانشكده - رازي دانشگاه

 سنقر كشاورزي دانشكده-رازي دانشگاه

 كردستان دانشگاه

 جاربي پايه علوم و مهندسي و فني دانشكده -كردستان دانشگاه
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

 طباطبايي عالمه دانشگاه

 بلوچستان و سيستان دانشگاه

 خاش معدن و صنعت دانشكده -بلوچستان و سيستان دانشگاه

 سراوان عالي آموزش مجتمع

 واليت دانشگاه

 زابل دانشگاه

 چابهار دريايي علوم و دريانوردي دانشگاه

ــــــ مازندران دانشگاه

 رنوشه گردشگري و فرهنگي ميراث دانشكده -مازندران دانشگاه

 ساري طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه

 آمل نوين هايفناوري تخصصي دانشگاه

 بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه

 يزد دانشگاه

 ميبد حائري ...ا آيت دانشگاه

ــــــــــــ اردكان دانشگاه

 هنر دانشگاه

 خوارزمي دانشگاه

 كاشان دانشگاه

 يدگلب و آران زمين علوم و طبيعي منابع دانشكده -كاشان دانشگاه

 خواهران پرديس - كاشان دانشگاه

 اراك دانشگاه

 1پسران( )ويژه محالت دانشگاه

 سبزواري حكيم دانشگاه

 آذربايجان مدني شهيد دانشگاه
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

ــــــ طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه

ــــــــــــ دامغان دانشگاه

 مدرس تربيت دانشگاه

ــــــ المللبين واحدهاي-مدرس تربيت دانشگاه

ــــــ اميركبير صنعتي دانشگاه

 گرمسار مهندسي و فني دانشكده -اميركبير دانشگاه

 تفرش دانشگاه

 اروميه دانشگاه

 خوي مهندسي و فني دانشكده -اروميه دانشگاه

 مياندوآب باكري شهيد عالي آموزش مركز - اروميه دانشگاه

 بوكان عالي آموزش مركز - اروميه دانشگاه

 ايالم دانشگاه

ــــــ سهند صنعتي دانشگاه

 ورزقان فني آموزشكده-سهند صنعتي دانشگاه

 هرمزگان دانشگاه

ــــــ ميناب عالي آموزش مجتمع - هرمزگان دانشگاه

 تبريز اسالمي هنر دانشگاه

 ايران صنعت و علم دانشگاه

 نور صنعت و علم دانشگاه-ايران صنعت و علم دانشگاه

 اراك صنعتي دانشگاه

 )بهشهر( مازندران فناوري و علم دانشگاه

 بيرجند دانشگاه

 سربيشه كشاورزي آموزشكده -بيرجند دانشگاه

 سرايان كشاورزي آموزشكده -بيرجند دانشگاه
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

 فردوس مهندسي و فني دانشگاه

 قائنات بزرگمهر دانشگاه

 بيرجند صنعتي دانشگاه

 ياسوج دانشگاه

 گچساران دانشگاهي مجتمع

 چرام مهندسي و فني دانشكده -ياسوج دانشگاه

 بجنورد دانشگاه

 اسفراين عالي آموزش مجتمع

 شيروان كشاورزي دانشكده

 نور پيام دانشگاه

ــــــ اسالم جهان )هوشمند( مجازيهاي دانشگاه شبكه - نور پيام دانشگاه

ــــــ شاهرود صنعتي دانشگاه

 زنجان دانشگاه

 ابهر مهندسي و فني دانشكده -زنجان دانشگاه

ــــــ سمنان دانشگاه

 شهميرزاد دامپزشكي آموزشكده -سمنان دانشگاه

 شهرمهدي تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده - سمنان دانشگاه

 گرمسار دانشگاه

 گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه

 گنبد دانشگاه

 مينودشت مهندسي و فني دانشكده -گنبد دانشگاه

 آزادشهر انساني علوم دانشكده -گنبد دانشگاه

 فارس خليج دانشگاه

 زجانبرا طبيعي منابع و كشاورزي دانشكده-فارس خليج دانشگاه
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 گزارش( 4جدول  0)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  فناوريها و مراكز آموزشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و . اعتبارات دانشگاه0پيوست 
 )ميليون ريال( 

دستگاه كد  دستگاه نام 

 رشد درصد 1937 سال اليحه 1936 سال قانون

 اختصاصي ايهزينه
 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 اختصاصي ايهزينه جمع

 تملك اعتبار

 ايسرمايه هايدارايي
 جمع

 رشد درصد

 ايهزينه

 رشد درصد

 اختصاصي

 تملك رشد درصد

 ايسرمايه دارايي

 رشد درصد

 جمع

 جم مهندسي و فني دانشكده -فارس خليج دانشگاه

ــــــ زنجان پايه علوم در تكميلي تحصيالت عالي آموزش مركز

 رفسنجان ( )عج وليعصر دانشگاه

 كاربردي- علمي جامع دانشگاه

 كرمانشاه صنعتي دانشگاه

 همدان صنعتي دانشگاه

 اروميه صنعتي دانشگاه

 بروجردي العظمي ...ا آيه دانشگاه

 جهرم دانشگاه

 گلستان دانشگاه

 كتول آبادعلي عالي آموزش مجتمع -گلستان دانشگاه

 1معصومه)ع( حضرت انساني علوم دانشكده

 قم صنعتي دانشگاه

 1خواهران( )ويژه - كوثر دانشگاه

 1)س(نرجس  حضرت انساني علوم دانشكده

 اعتبارات مجموع
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 گزارش( 4جدول  9)رديف   1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي پژوهشي و فناوري وابسته . اعتبارات مؤسسه9پيوست 

 (ميليون ريال)

 نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

  فناوري خليج فارسپارك زيست 

  مركز تحقيقات سياست علمي كشور

  پارك علم و فناوري استان خراسان رضوي

  پارك علم و فناوري استان فارس

  پارك علم و فناوري استان گيالن

  پارك علم و فناوري استان مركزي

  پارك علم و فناوري استان سمنان

  پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي

  پارك علم و فناوري استان كرمان

  فناوري استان خوزستانپارك علم و 

  پارك علم و فناوري استان هرمزگان

  استان خراسان شماليپارك علم و فناوري 

  پارك علم و فناوري استان مازندران

  چهارمحال و بختياريپارك علم و فناوري استان 

  پارك علم و فناوري استان قم

  جنوبيپارك علم و فناوري استان خراسان 

  پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان

  پارك علم و فناوري استان ايالم

  پارك علم و فناوري استان كردستان

  پارك علم و فناوري استان همدان

  پارك علم و فناوري استان بوشهر

  پژوهشكده علوم و صنايع غذايي

  پژوهشكده خليج فارس

www.irpublicpolicy.ir



 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

27 

 گزارش( 4جدول  9)رديف   1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي پژوهشي و فناوري وابسته . اعتبارات مؤسسه9پيوست 

 (ميليون ريال)

 نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

  آموزش عالي ريزيبرنامهه پژوهش و مؤسس

  نگاريبنياد دانشنامه

  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

  رساني علوم و فناورياي اطالعمنطقهمركز 

  ه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوششمؤسس

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  موزه علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايران

  پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانه مؤسس

  يالمللبيني علمي هاهمكاريمركز مطالعات و 

  تخصصي جمعيت كشور و مديريت جا مع و ه مطالعاتمؤسس

ــــــ  مركز نشر دانشگاهي

ــــــــــــ  برداري مغزآزمايشگاه ملي نقشه

  وري استان قزوينپارك علم و فنا

  پارك علم و فناوري استان لرستان

  وري استان آذربايجان غربيفنا پارك علم و فناوري پارك علم و

  پارك علم و فناوري استان گلستان

ــــــ  فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي مجتمع علمي،

ــــــ  پارك علم و فناوري اردبيل

ــــــــــــ  احمدرك علم و فناوري كهگيلويه و بويرپا

  پارك علم و فناوري استان يزد

  وهشگاه هوا فضاپژ

  وهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژ
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 گزارش( 4جدول  9)رديف   1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي پژوهشي و فناوري وابسته . اعتبارات مؤسسه9پيوست 

 (ميليون ريال)

 نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

  مواد و انرژيوهشگاه پژ

  تحقيقاتي اصفهان شهرك علمي،

  صنعتي ايراني علمي و هاپژوهشسازمان 

  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و اسالمي

  تروشيمي ايرانپليمر و پوهشگاه پژ

  وهشگاه شيمي و مهندسي شيميپژ

  شناسي و مهندسي زلزلهزلزله يالمللبينوهشگاه پژ

  بنياديهاي وهشگاه دانشپژ

  حوزه و دانشگاه وهشگاهپژ

  ي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطيالمللبينمركز 

  شناسي و علوم جويوهشگاه ملي اقيانوسپژ

  وهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايرانپژ

  بدني و علوم ورزشيپژوهشگاه تربيت-سازمان امور دانشجويان

  ه ژئوفيزيكمؤسس -دانشگاه تهران 

  وريپارك علم و فنا -دانشگاه تهران

ــــــــــــ  مركز مطالعات اوراسياي مركزي-دانشگاه تهران

  فناوريملي مهندسي ژنتيك و زيستوهشگاه پژ

  پارك علم و فناوري -دانشگاه صنعتي شريف

  نجوم و اختر فيزيك مراغهمركز تحقيقات 

ــــــ  شاپورمركز پژوهشي جندي

ــــــ  پژوهشكده حوزه آبي درياي خزر-دانشگاه گيالن

ــــــ  شناسيگيالن پژوهشيمركز 
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 گزارش( 4جدول  9)رديف   1937و اليحه بودجه سال  1936براساس قانون بودجه سال  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي پژوهشي و فناوري وابسته . اعتبارات مؤسسه9پيوست 

 (ميليون ريال)

 نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

  پژوهشكده فناوري توليدات گياهي -دانشگاه شهيد باهنركرمان

ــــــــــــ  شناسيپژوهشكده كردستان

  پژوهشكده امور اقتصادي-دانشگاه عالمه طباطبايي

  پژوهشكده كشاورزي-دانشگاه زابل

ــــــــــــ  ي هامونالمللبينپژوهشكده -دانشگاه زابل

 پژوهشكده ژنتيك و-كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم 

 فناوري كشاورزي طبرستانزيست
 

ــــــــــــ  ي بادگير يزدالمللبينمركز تحقيقات 

ــــــــــــ  هاي نوپژوهشكده علوم و فناوري-دانشگاه كاشان

  وريپارك علم و فنا -گاه تربيت مدرس دانش

ــــــ  1مركز مطالعات حقوقي )آموزش و پژوهش( -دانشگاه تربيت مدرس

ــــــ  1مركز مطالعات مديريت )آموزش و پژوهش( -دانشگاه تربيت مدرس 

  هاي نوپژوهشكده فناوري -صنعتي اميركبير دانشگاه 

  پژوهشكده مطالعات درياچه اروميه -دانشگاه اروميه 

ــــــ  مركز مطالعات حقوقي -دانشگاه پيام نور 

ــــــ  مديريت-مركز مطالعات -دانشگاه پيام نور 

  وريفنا پارك علم و -دانشگاه سمنان 

ــــــ  پژوهشكده فناوري ارتباطات و اطالعات

  پارك علم و فناوري -مركز تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 

 مجموع اعتبارات
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  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزمرتبط با آموزش و تحقيقات هاي ستادي . اعتبارات حوزه4پيوست 

 )ميليون ريال(                                      (4جدول  5)رديف  هاي متفرقهبدون رديف 1937و اليحه بودجه سال  1936اساس قانون بودجه سال بر

نام دستگاه كد دستگاه

 رشد درصد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

ــــــــــــ ورزشي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكيهاي فعاليت -درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت بهداشت

ات مؤسس و هادانشگاهمازاد درآمد اختصاصي  -درمان و آموزش پزشكي  ،بهداشتوزارت 

آموزش عالي
ــــــــــــ 

ــــــــــــ آموزشي و دانشجوييهاي فعاليت -درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت بهداشت

ــــــــــــ و تحقيقات پزشكيفناوري  امور -درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

ــــــ كشورهاي تحقق قطب -پزشكي  درمان و آموزش ،وزارت بهداشت

ــــــــــــ هاي آموزشيكمك به هزينه سرانه بيمارستان -درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت بهداشت

ــــــ توسعه تحقيقات علوم پزشكي كشوره ملي مؤسس -درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

ــــــــــــ ات راهبردي آموزش پزشكيقمركز ملي تحقي -درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

ــــــــــــ ه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايرانمؤسس -درمان و آموزش پزشكي ،بهداشت وزارت

درماني و  -مراكز بهداشتي  اندازيراهكمك به   -درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

 آموزشي جديد
ــــــــــــ 

ــــــــــــ طب سنتي-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ــــــــــــ علوم پزشكيهاي فرهنگي دانشگاههاي فعاليت -درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

ــــــــــــ مركز ملي تحقيقات حقوق سالمت-درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

ــــــــــــ مين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنيازأكمك به تربيت، ت

 صندوق رفاه دانشجويان -درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت بهداشت

ــــــ دانشگاه علوم پزشكي مجازي -مراكز بهداشتي  اندازيراهكمك به 

ــــــــــــ افزايش سرمايه صندوق رفاه دانشجويان-درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت بهداشت

 مجموع اعتبارات
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 (ريال ميليون) گزارش( 4جدول  6رديف ) 1937و اليحه بودجه سال  1936ها و مراكز آموزشي علوم پزشكي براساس قانون بودجه سال. اعتبارات دانشگاه5پيوست 

نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 هاي آموزشياجراي برنامه-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران  

 هاي آموزشياجراي برنامه-درماني كاشان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزشيهاي برنامه اجراي-بهداشتي، درماني استان قم  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

آموزشيهاي اجراي برنامه -ي ريوي )بيمارستان مسيح دانشوري(هابيماري
ــــــــــــــ 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 هاي آموزشياجراي برنامه -درماني اراك  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

ـــــــ دانشكده پيراپزشكي محالت-درماني اراك  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

ـــــــ دانشكده پيراپزشكي شازند-درماني اراك  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشكده علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي، درماني ساوه

ـــــــ آموزشيهاي اجراي برنامه-درماني خمين ،خدمات بهداشتيدانشكده علوم پزشكي و 

 آموزشيهاي اجراي برنامه-درماني همدان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

ـــــــ دانشكده پيراپزشكي نهاوند-درماني همدان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزشيهاي اجراي برنامه-اسدآباددانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني 

 آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

 دانشكده پيراپزشكي استهبان-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

 پيراپزشكي ممسنيدانشكده -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

 دانشكده پرستاري آباده-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

 دانشكده پرستاري المرد-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

ــــــــــــــ دانشكده پيراپزشكي داراب-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني بوشهر  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني ياسوج  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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 (ريال ميليون) گزارش( 4جدول  6رديف ) 1937و اليحه بودجه سال  1936ها و مراكز آموزشي علوم پزشكي براساس قانون بودجه سال. اعتبارات دانشگاه5پيوست 

نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

ــــــــــــــ مركز آموزش سالمت گچساران -يلويه و بويراحمد گدرماني استان كه ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزشيهاي اجراي برنامه -دانشگاه علوم پزشكي فسا

 آموزشيهاي اجراي برنامه -دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 آموزشيهاي اجراي برنامه -بهداشتي، درماني مشهددانشگاه 

 آموزشيهاي اجراي برنامه-بيرجنددانشگاه علوم پزشكي 

ـــــــ پيراپزشكي فردوس-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند دانشكده 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني تربت حيدريه  ،بهداشتي - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه -دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 آموزشيهاي برنامهاجراي  -شگاه علوم پزشكي سبزوار دان

 آموزشيهاي برنامه اجراي-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

ــــــــــــــ مجتمع عالي سالمت شيروان -درماني خراسان شمالي ،زشكي و خدمات بهداشتيپ دانشكده علوم

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني نيشابور ،بهداشتي ده علوم پزشكي و خدماتدانشك

 آموزشيهاي اجراي برنامه -بهداشتي، درماني اسفراين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشكده علوم پزشكي تربت جام

 آموزشيهاي اجراي برنامه -تبريز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، 

ـــــــ دانشكده مديريت خدمات سالمت تبريز -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

 آموزشيهاي اجراي برنامه -هداشتي، درماني مراغه ب دانشكده علوم پزشكي و خدمات

ـــــــ آموزشيهاي اجراي برنامه-سرابدرماني  بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه -بهداشتي، درماني ايران  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه-مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني كرج  ،بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه -بهداشتي، درماني اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سنندج 
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نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 آموزشيهاي برنامه اجراي -آباد بهداشتي، درماني خرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

ـــــــ دانشكده پرستاري پلدختر -آباد بهداشتي، درماني خرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه - اشتي، درماني ايالمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد

 آموزشيهاي اجراي برنامه-درماني  اهواز  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني دزفول  ،بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 آموزشيهاي اجراي برنامه -بهداشتي، درماني آبادان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

ـــــــ آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني شوشتر، خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني رشت خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمان

 آموزشيهاي برنامهاجراي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني جيرفت  ،خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني بم خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

ــــــــــــــ آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سيرجان

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني كرمانشاه خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني ساري خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني بابل خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني گرگان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني اروميه خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

ـــــــ آموزشيهاي اجراي برنامه-، درماني خويخدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني شهركرد خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

ـــــــ دانشكده پرستاري بروجن -، درماني شهركرد خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني بندرعباس خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و
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نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع
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تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني زاهدان ، خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 مجتمع آموزش سالمت خاش -، درماني زاهدانخدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

ــــــــــــــ مجتمع سالمت چابهار-زشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدانپدانشگاه علوم 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني زابل خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني يزد خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني زنجان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني سمنان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 دانشكده بهداشت آرادان -، درماني سمنان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 دانشكده پيراپزشكي سرخه -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان 

 دانشكده پيراپزشكي آرادان -، درماني سمنان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 دانشكده بهداشت دامغان -، درماني سمنان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -اردبيل ، درماني خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

ـــــــ آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني خلخال خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني الرستان خدمات بهداشتي دانشكده علوم پزشكي و

 دانشكده بهداشت اوز -، درماني الرستان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني بهبهان خدمات بهداشتي و دانشكده علوم پزشكي

 آموزشيهاي اجراي برنامه -، درماني ايرانشهر خدمات بهداشتي دانشكده علوم پزشكي و

 آموزشيهاي اجراي برنامه -درماني گراش خدمات بهداشتي دانشكده علوم پزشكي و

   مجموع اعتبارات
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 هاي پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس قانون بودجه . اعتبارات مؤسسه6پيوست 

 )ميليون ريال(                                                                                            گزارش( 4جدول  7)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936سال 
 

نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد 

رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 مراكز تحقيقاتي -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران  

 تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي مركز-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران 

 ايمونولوژي، آسم و آلرژيتحقيقات  مركز-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران 

 هاي گوارش و كبدبيماري پژوهشكده`-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران 

 تحقيقات خون و پيوند مغز استخوان مركز-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران 

 علوم غدد و متابوليسمپژوهشگاه -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

 تحقيقات پوست و جذام مركز –دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 تحقيقات علوم دارويي كشور مركز-علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران دانشگاه

 مركز تحقيقات تروما -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

ـــــــ  پارك علم و فناوري-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

 محيط زيست پژوهشكده-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

 پژوهشكده علوم دندانپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

 پژوهشكده بازتواني عصبي -پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران دانشگاه علوم

ــــــــــــــ تحقيقات گياهان دارويي مركز -درماني تهران ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 شكيپزمركز روان -، درماني تهران زشكي و خدمات بهداشتيپشگاه علوم دان 

ــــــــــــــ مركز تحقيقات سرطان -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران 

ــــــــــــــ وريافن مركز تحقيقات نانو -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران 

 ي بنياديهاسلولتحقيقات پوست و  مركز – تهراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني 

 تحقيقات علوم اعصاب مركز -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

 اتحقيقات گوارش، كبد و پيوند اعض مركز -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

  انستيتو تغذيه-درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، 
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نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه
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 اختصاصي
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تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

پژوهش -هاي ريويبيماري
 

 مركز تحقيقات پوست-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

 ريزپژوهشكده غدد درون-ني شهيد بهشتيبهداشتي، درمادانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 1ر(ادرا مركز تحقيقات اورولوژي )كليه و مجاري-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

 مركز تحقيقات چشم-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

 پزشكيتحقيقات علوم دندان مركز-بهداشتي، درماني شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

ــــــــــــــ پژوهشكده سالمت كودكان -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

ــــــــــــــ مركز تحقيقات سرطان-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

ــــــــــــــ ريبهداشت باروري و ناباروتحقيقات  مركز-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي

 پژوهشگاه علوم پزشكي شيراز-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

ــــــــــــــ كمك به پيوند كبد و اعضا-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز

ــــــــــــــ مركز پيوند و ترميم اعضا-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني فارس

ـــــــ مركز تحقيقات گياهان دارويي-يلويه و بويراحمد گخدمات بهداشتي، درماني استان كه دانشگاه علوم پزشكي و

 پزشكي مشهد پژوهشگاه علوم-دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

ـــــــ مركز تحقيقات علوم كاربردي دارويي -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز 

ــــــــــــــ پژوهشگاه ربع رشيدي -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان آذربايجان شرقي 

ــــــــــــــ مركز تحقيقات گوارش -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان آذربايجان شرقي 

/ 2222مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سر و گردن -، درماني ايران خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 مكمل طب اسالمي و مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، -درماني ايران  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،دانشگاه 

ــــــــــــــ مركزتحقيقات نانو فناوري-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران 

ــــــــــــــ لكوليومركز تحقيقات سلولي م -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران 

ــــــــــــــ پارك علم و فناوري -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران 
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 هاي پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس قانون بودجه . اعتبارات مؤسسه6پيوست 

 )ميليون ريال(                                                                                            گزارش( 4جدول  7)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936سال 
 

نام دستگاهكد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد 

رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

ــــــــــــــ مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سالمت -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران 

 مراكز تحقيقاتي  -مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

 پژوهشگاه علوم پزشكي اصفهان -، درماني استان اصفهان خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

ــــــــــــــ پژوهشگاه علوم پزشكي اهواز -شاپور اهواز هداشتي، درماني جنديبدانشگاه 

ــــــــــــــ مركز تحقيقات تروما -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيالن

ـــــــ پژوهشگاه علوم پزشكي كرمان -بهداشتي، درماني كرمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

ــــــــــــــ پژوهشكده سالمت -، درماني بابل خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 پژوهشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 پژوهشگاه علوم پزشكي يزد -دانشگاه علوم پزشكي يزد 

ـــــــ مركز تحقيقات سالمت و ايمني غذا-دانشگاه علوم پزشكي يزد

ــــــ زشكي كشورپمؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم  -زشكيپدرمان و آموزش  وزارت بهداشت،
ــــــــــــــ مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 

مجموع اعتبارات
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  1937و اليحه بودجه سال  1936قانون بودجه سال  هاي اجرايي مرتبط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس. اعتبارات مؤسسات آموزش عالي وابسته به  ساير دستگاه7پيوست 

 )ميليون ريال( گزارش( 4جدول  10)رديف 

نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد  

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 مركز آموزش مديريت دولتي-سازمان اداري و استخدامي كشور 

ــــــــــــ 1)ع( امام باقر-دانشكده اطالعات و امنيت ملي -وزارت اطالعات

 ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 برداريآموزشكده نقشه

ــــــ دانشگاه علوم انتظامي

 المللمركز آموزش روابط بين-وزارت امور خارجه

 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري

ــــــ دانشگاه علوم و معارف قرآني -سازمان اوقاف و امور خيريه

 اشتردانشگاه صنعتي مالك

ــــــ هاي افسري ارتشدانشگاه

ــــــــــــ 1حسين )ع(دانشگاه جامع امام 

ــــــــــــ دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين )ع(

 دانشگاه عالي دفاع ملي

ــــــ كمك به دانشگاه علم و فرهنگ-جهاد دانشگاهي

ــــــ هادانشگاه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

 دانشگاه معارف اسالمي

ــــــــــــ ٭كمك به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان-هادانشگاه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

ــــــــــــ دانشگاه اهل بيت-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

ــــــ دانشگاه مذاهب اسالمي-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

 بنياد سعدي-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

ــــــــــــ 1)ره( مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

ــــــ جامعه المصطفي العالميه

 دانشگاه شاهد

www.irpublicpolicy.ir



 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

39 

  1937و اليحه بودجه سال  1936قانون بودجه سال  هاي اجرايي مرتبط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس. اعتبارات مؤسسات آموزش عالي وابسته به  ساير دستگاه7پيوست 

 )ميليون ريال( گزارش( 4جدول  10)رديف 

نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد  

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 ييدانشگاه تربيت دبير شهيد رجا

 دانشگاه فرهنگيان

 ايدانشگاه فني و حرفه

 دانشكده  محيط زيست

ــــــــــــ دانشگاه صنعت نفت

 1)كمك(  برق ب وكاربردي صنعت آ -موزش عالي علمي مؤسسه آ

 ارتباطات و فناوري اطالعاتپژوهشگاه 

 كاربردي جهاد كشاورزي ـ مؤسسه آموزش عالي علمي

 ريزي و اقتصاد كشاورزيي برنامههاپژوهشمؤسسه -وزارت جهاد كشاورزي

 مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور

ــــــ كمك به مؤسسه آموزش علمي كاربردي مهارت-رفاه اجتماعي  وزارت تعاون كار و

 مجموع اعتبارات
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  1936ها براساس قانون بودجه سال هاي اجرايي مرتبط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگستان. اعتبارات مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه1پيوست 

 گزارش( 4جدول  19)رديف  1937و اليحه بودجه سال 
 )ميليون ريال(

 دستگاهنام  كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك 

دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

ــــــ 1كمك() هاي تحول و پيشرفتمركز همكاري-جمهورينهاد رياست 

 فرهنگستان علوم ايران-جمهوريرياست نهاد

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي-جمهوريرياست نهاد

 فرهنگستان علوم پزشكي ايران-جمهوريرياست نهاد

 شناسيبنياد ايران-جمهوريرياست نهاد

 فرهنگستان هنر-جمهوريرياست نهاد

 پژوهشكده هنر-جمهوريرياست نهاد

ــــــــــــ هاي راهبرديمركز بررسي-جمهوريرياست نهاد-جمهوريرياست نهاد

 ي حقوقي و تنقيح قوانين و حل اختالف دعاوي وهاپژوهش-معاونت حقوقي-جمهوريرياست نهاد

ييد صالحيتأت
ــــــــــــ 

ــــــ پژوهشكده مطالعات فناوري-جمهوريرياست نهاد

ــــــــــــ خدمات مشاوره و پژوهش نظام ارزيابي -جمهوريرياست نهاد

ــــــ مركز تحقيقات استراتژيك -مجمع تشخيص مصلحت نظام

ــــــــــــ پژوهشكده سياستگذاري -مجمع تشخيص مصلحت نظام

ــــــــــــ پژوهشكده تحقيقات راهبردي -مجمع تشخيص مصلحت نظام 

ــــــــــــ هانخبگان و دانشگاه رتباط باتقويت امور پژوهشي دبيرخانه و ا

ــــــ مركز ملي فضايي

 پژوهشگاه استاندارد

ــــــ هاپژوهشمركز  -مجلس شوراي اسالمي

 نگريي توسعه و آيندههاپژوهشمركز -سازمان برنامه و بودجه كشور

 پژوهشكده آمار

ــــــــــــ وزارت امور اقتصادي و دارايي، پژوهشكده بيمه

ــــــــــــ 1سپند() سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي
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  1936ها براساس قانون بودجه سال هاي اجرايي مرتبط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگستان. اعتبارات مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه1پيوست 

 گزارش( 4جدول  19)رديف  1937و اليحه بودجه سال 
 )ميليون ريال(

 دستگاهنام  كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك 

دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 مؤسسه تحقيقات دفاعي

ــــــ مركز تحقيقات راهبردي امور دفاعي

ــــــــــــ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس -هاي دفاع مقدسبنياد حفظ آثار و ارزش

ــــــــــــ هاشوراي تحول علوم انساني دانشگاه-شوراي عالي انقالب فرهنگي

ــــــ ساير مراكز تحقيقاتي وابسته -جهاد دانشگاهي

ــــــ پژوهشگاه رويان-جهاد دانشگاهي 

ــــــ وري استان كرمانشاهافن پارك علم و -جهاد دانشگاهي 

ــــــ بانكزيست –جهاد دانشگاهي 

ــــــــــــ پژوهشكده توسعه كالبدي -جهاد دانشگاهي

ــــــ پژوهشكده علوم پايه كاربردي -جهاد دانشگاهي

ــــــ پارك علم و فناوري البرز

ــــــــــــ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي-جهاد دانشگاهي 

ــــــ پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات -جهاد دانشگاهي

ــــــ پژوهشكده هنر و معماري -جهاد دانشگاهي

ــــــــــــ پژوهشكده برق و الكترونيك

ــــــــــــ پژوهشكده صنايع شيميايي

ــــــــــــ تكنولوژي صنعتي شريفپژوهشكده توسعه 

 پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري-سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

اي حفظ ميراث فرهنگي مركز مطالعاتي منطقه -يسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر

1غربي )كمك( ناملموس در آسياي ميانه و
ــــــــــــ 

 هنر و ارتباطات مؤسسه پژوهشي فرهنگ،-وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ــــــ مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره

 ره( انقالب اسالمي)پژوهشكده امام خميني
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  1936ها براساس قانون بودجه سال هاي اجرايي مرتبط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگستان. اعتبارات مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه1پيوست 

 گزارش( 4جدول  19)رديف  1937و اليحه بودجه سال 
 )ميليون ريال(

 دستگاهنام  كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك 

دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

ــــــ مؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب اسالمي

ــــــــــــ المعارف اسالميرهيبنياد دا-سازمان تبليغات اسالمي

ــــــ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي-سازمان تبليغات اسالمي

ــــــــــــ مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي

ــــــــــــ المعارف فقه اسالميةيرمؤسسه دا

ــــــ ايراني پيشرفت -مركز الگوي اسالمي -سازمان تبليغات اسالمي

 ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ــــــــــــ موزه تاريخ تعليم و تربيت -ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه

ــــــــــــ پژوهشكده سوانح طبيعي-بنياد مسكن انقالب اسالمي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

ــــــــــــ شناسيهاي گياههاي نگهداري باغهزينه -و مراتع كشور هاجنگلمؤسسه تحقيقات 

ــــــــــــ پاداش پايان خدمت-سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج   كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم باغباني

ــــــ مؤسسه تحقيقات برنج كشور

 و مراتع كشور هاجنگلمؤسسه تحقيقات 

 مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

 مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

 مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و  بذر

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي

 پزشكيمؤسسه تحقيقات گياه

 مؤسسه تحقيقات خاك و آب

 تحقيقات فني و مهندسي  كشاورزيمؤسسه 
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  1936ها براساس قانون بودجه سال هاي اجرايي مرتبط با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگستان. اعتبارات مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه1پيوست 

 گزارش( 4جدول  19)رديف  1937و اليحه بودجه سال 
 )ميليون ريال(

 دستگاهنام  كد دستگاه

 درصد رشد 1937 سال اليحه1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك 

دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

 بيوتكنولوژي كشاورزيپژوهشكده 

ــــــــــــ المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقاتي بين -سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي

ــــــــــــ المللي برنج آسياي ميانه و غرب آسيامركز بين-سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي

ــــــ پژوهشكده محيط زيست

ــــــــــــ پژوهشگاه صنعت نفت

ــــــــــــ پژوهشگاه ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز

 پژوهشگاه نيرو

 مؤسسه تحقيقات آب

 ايپژوهشگاه علوم و فنون هسته

ــــــ پژوهشكده علوم زمين

ــــــ ي بازرگانيهاپژوهشمؤسسه مطالعات و 

 پژوهشگاه فضايي ايران

ــــــ كاربردي پست و مخابرات -دانشكده علمي  -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 شناسيژوهشكده هواشناسي و اقليمپ

 مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات راه،

 مجموع اعتبارات
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 هاي متفرقه براساس قانون بودجه هاي اجرايي و رديف. اعتبارات مراكز آموزشي و تحقيقاتي علوم پزشكي وابسته به دستگاه3پيوست 

  گزارش( 4جدول  15)رديف  1937و اليحه بودجه سال  1936سال 
 (ميليون ريال)

 نام دستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937اليحه بودجه 1936قانون بودجه 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 ايهزينه

درصد رشد  

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

 رشد جمع

ــــــ دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

ــــــــــــ 1)ع( دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل االعظم

ــــــ مركز تحقيقات گياهان دارويي -جهاد دانشگاهي 

علوم نوين هاي پژوهشكده فناوري -جهاد دانشگاهي 

ابن سينا -پزشكي
ــــــ 

ــــــ مركز تحقيقات سرطان برست-جهاد دانشگاهي 

ــــــ مركز تحقيقات سنجش سالمت -جهاد دانشگاهي

 مركز تحقيقات گياهان دارويي -دانشگاه شاهد 

ــــــ هاي ايمنيمركز تحقيفات تنظيم پاسخ-دانشگاه شاهد 

ــــــــــــ مركز كارآزمايي باليني طب سنتي-دانشگاه شاهد

مركز تحقيقات حالل -سازمان غذا و دارو

 سسه آموزش و پژوهش طب انتقال خونمؤ

انستيتو پاستور ايران

 ه رازيمؤسس

 مجموع اعتبارات
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 )ميليون ريال(         گزارش( 5جدول  1. اعتبارات مرتبط با توسعه علم و فناوري )رديف 12پيوست 

 عنوان بنديشماره طبقه
 1937برآورد ايهزينه 1937برآورد 

 جمع كل جمع متفرقه سرمايه اي جمع اختصاصي اي )متفرقه(هزينه هزينه عمومي

 در امور خدمات عموميتحقيق و توسعه  فصل 

 امنيتي دفاعي وتحقيق و توسعه در امور  فصل

 قضايي امور درتحقيق و توسعه  فصل

 اقتصادي امور درتحقيق و توسعه  فصل

 در امور محيط زيستتحقيق و توسعه  فصل

 عمران شهري و روستايي در امور مسكن،تحقيق و توسعه  فصل

 در امور سالمتتحقيق و توسعه  فصل

 شگريردگ بدني و، تربيتهنگيتحقيق و توسعه در امور فر فصل

و فوق )از فصل آموزش عالي برنامه آموزش دكتراي تخصصي 

)از فصل آموزش عالي( رنامه آموزش دكتراي تخصصيب

 )از فصل آموزش عالي( وهشي و فناوريپژنامه توسعه امور بر

 آموزشي و پژوهشي )از فصل آموزش عالي(هاي برنامه توسعه زيرساخت

 ايهپهاي وهشپژفصل 

 ايهاي توسعهوهشپژفصل 

 وهشپژدر امور آموزش و تحقيق و توسعه  فصل

 در امور رفاه اجتماعيتحقيق و توسعه  فصل

 مجموع اعتبارات
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 )ميليون ريال(   گزارش( 5جدول  0هاي متفرقه و كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي )رديف . اعتبارات پژوهشي از رديف11پيوست 

اجرايي و موضوع رديفدستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد 

رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

 رشد جمع

 
تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و -ان پزشكي قانوني سازم

مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي موضوع قانون تشكيل 

 العاده خاص كاركنان پزشكي قانونيو فوق سازمان پزشكي قانوني

ـــــــ 

ــــــــــــــ فضاييهاي هزينه فعاليت -سازمان فضايي ايران 

نوين هاي توسعه فناوري -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
ـــــــ 

هاي توسعه زيرساخت -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

بنيان و حمايت از توليدات بومي و داخلي بخش اقتصاد دانش

ارتباطات و فناوري اطالعات

ـــــــ 

( 8)و تبصره ماده (1)اعتبارات موضوع ماده -پژوهشگاه نيرو-وزارت نيرو

2سوم سهم پژوهشگاه نيرودوسوم سهم وزارت نيرو و يكقانون برق 
ــــــــــــــ 

اي هكنترل واردات دام زنده و گوشت و اپيدمي-داميه تحقيقات علوم مؤسس

ماده « ب»قانون نظام جامع دامپروري كشور و جزء ( 11)دامي و اجراي ماده 

سهم درصد  12) وري بخش كشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره (14)

1(ه تحقيقات علوم داميمؤسسسهم درصد  92سازمان دامپزشكي كشور و 

ـــــــ 

 موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي -پژوهشگاه قوه قضائيه 

ميليارد  3222مازاد وصولي نسبت به مبلغ ( 142121رديف)

مازاد )ماهه ود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سهريال در حد

2(ميليارد ريال 2212بر 

ــــــــــــــ 

پژوهش و  تحقيق، سياستگذاري، -وزارت جهاد كشاورزي

اصالح نژادي مرغ الينهاي فعاليت
ــــــــــــــ 

ــــــــــــــ يهاي مطالعاتكاربردي و فعاليتي هاپژوهش -سازمان برنامه و بودجه كشور 

ــــــــــــــ هاي كالن ملي پژوهش و فناوريطرح -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ــــــــــــــ توسعه فناوري و كاربردهاي فضايي -ايرانسازمان فضايي 

 روزآوريپژوهشي و بههاي تقويت و توسعه فعاليت-وزارت علوم 

منابع و تجهيزات پژوهشي
ــــــــــــــ 
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اجرايي و موضوع رديفدستگاه كد دستگاه

 درصد رشد 1937اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد 

رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

 رشد جمع

پژوهشي و هاي تقويت و توسعه فعاليت-وزارت بهداشت

روزآوري منابع و تجهيزات پژوهشيبه
ــــــــــــــــــــــــــــ 

پژوهشي و هاي تقويت و توسعه فعاليت-جهاد دانشگاهي

روزآوري منابع و تجهيزات پژوهشيبه
ــــــــــــــ 

تقويت و توسعه -آموزش و ترويج كشاورزي ،سازمان تحقيقات

روزآوري منابع و تجهيزات پژوهشيپژوهشي و بههاي فعاليت
ــــــــــــــ 

مطالعه توسعه -آموزش و ترويج كشاورزي ،تحقيقاتسازمان 

سواحل جنوبي كشور از طريق شورورزي
ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــ سازي و محاسبات علمي كشورشبكه ملي شبيه-وزارت علوم 

ــــــــــــــ پژوهشكده باقرالعلوم

ــــــــــــــ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي

ــــــــــــــ شناسي احكام فقهيمركز موضوع

ــــــــــــــ صدرا بنياد حكمت اسالمي

ــــــــــــــ اسراء ه تحقيقاتيمؤسس

ــــــــــــــ ه امام صادقمؤسس

ــــــــــــــ ه مطالعات راهبردي  علوم و معارف اسالم نورمؤسس

ــــــــــــــ ايراس() ه مطالعات ايران و اوراسيامؤسس

ــــــــــــــ ه آينده روشن )پژوهشكده  مهدويت(مؤسس

ــــــــــــــ پژوهشكده تاريخ اسالم

ــــــــــــــ شناسي شيعهه كتابمؤسس

ــــــــــــــ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالميبنياد تاريخ

ــــــــــــــ پژوهشكده علوم شناختي

ــــــــــــــ مركز اسناد انقالب اسالمي

ــــــــــــــ پرتو ثقلين پژوهشي و فرهنگي ،ه علميمؤسس

ــــــــــــــ فرهنگي استاد شهيد مطهري ـ بنياد علمي

ـــــــ مجموع اعتبارات
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 1937هاي متفرقه مرتبط با آموزش، در اليحه بودجه سال . اعتبارات رديف10پيوست 

دستگاه اجرايي و موضوع رديفكد دستگاه

 درصد رشد 1937اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

 اعتبار تملك

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد 

رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

 

آموزش، پژوهش، تعميق منظور به -سازمان برنامه و بودجه كشور 

گي، كارآمدي، پاداش فرهن يدانش تخصصي، تقويت و ارتقا

 به كاركنان با رعايتنقدي مستقيم و غيرمستقيم، نقدي و غير

قانون از رعايت موجب به قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه

هستند اعمومي و ساير مقررات عمومي مستثنقانون محاسبات 

ــــــــــــــ 

كمك به خريد واحدهاي مسكوني داراي  -دانشگاه تهران 

(دانش شهر)مشكالت خاص در محدوده طرح ساماندهي دانشگاه 
ــــــــــــــ 

كمك به خريد واحدهاي مسكوني داراي  -دانشگاه صنعتي شريف

طرح ساماندهي دانشگاهمشكالت خاص در محدوده 
ــــــــــــــ 

 «ذ»اعتبارات موضوع اجراي حكم بند  -ايدانشگاه فني و حرفه

ساماندهي مدرسين )قانون برنامه ششم توسعه ( 64)ماده 

(ايالتدريس فني و حرفهحق

ــــــــــــــ 

الحسنه با حداقل وه اداره شده براي اعطاي وام قرضاعتبار موضوع وج

 رفاههاي هاي مالي به دانشجويان از طريق صندوقه حمايتئكارمزد و ارا

درمان و آموزش  بهداشت، ،تحقيقات و فناوري ،علومهاي وزارتخانه

ت انتفاعي به نسباسالمي و مراكز آموزش عالي غيرد دانشگاه آزا ،زشكيپ

س از فراغت از تحصيل دانشجويان و پرداخت پتعداد دانشجويان و باز 

رداخت مبلغ شهريهپمبلغ شهريه و باز

ــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــ حفاظت از نخبگان

 دولتيكمك به اشخاص حقوقي غير -لعالميهالمصطفي اجامعه

فرهنگي و ديني
ــــــــــــــــــــــــــــ 

كمك به اشخاص حقوقي  -تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

وهشيپژغيردولتي حوزوي، دانشگاهي و 
ــــــــــــــــــــــــــــ 

ارك علم و پوهشي و فناوري در پژسازي و احداث فضاهاي آماده

بختياري، خوزستان، مازندران، و هارمحال چهاي فناوري استان

كردستان، گلستان، قم، اردبيل، ايالم، كهگيليويه و بويراحمد

ــــــــــــــــــــــــــــ 
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دستگاه اجرايي و موضوع رديفكد دستگاه

 درصد رشد 1937اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

 اعتبار تملك

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع

درصد 

رشد 

 ايهزينه

درصد 

رشد 

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد 

رشد 

 جمع

ــــــــــــــ ه علمي فرهنگي دارالحديثمؤسس

ــــــــــــــ دانشگاه باقرالعلوم

ــــــــــــــ ه آموزش عالي اخالق و تربيتمؤسس

ــــــــــــــ دانشگاه معارف و قرآن و عترت اصفهان

ــــــــــــــ دانشگاه امام صادق

ــــــــــــــ انتفاعي اديان مذاهبغير -دانشگاه  غيردولتي

ــــــــــــــ انتفاعي دانشگاه علوم انساني مفيده غيرمؤسس

ــــــــــــــ انتفاعي عدالتغير -دانشگاه غيردولتي 

ــــــــــــــ دانشگاه شهيد مطهري

ــــــــــــــ (18جدول )هزينه تحصيلي و آموزشي مصادق ايثارگري 

ـــــــ مجموع اعتبارات
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 )ميليون ريال( گزارش( 4جدول  12و  3هاي جمهور )رديف. اعتبارات پژوهش و فناوري معاونت علمي و فناوري رئيس19پيوست 

دستگاهنام كد دستگاه

 درصد رشد 1937اليحه 1936قانون سال 

 اختصاصي ايهزينه

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 اختصاصي ايهزينه جمع

اعتبار تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع
درصد رشد 

 هزينه  اي

درصد رشد  

 اختصاصي

درصد رشد 

تملك دارايي 

 ايسرمايه

درصد رشد 

 جمع

 نخبگانبنياد ملي  

ـــــــ جمهوريسئمعاونت علمي و فناوري ر

ـــــــ ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

صندوق حمايت از پژوهشگران و 

فناوران كشور
 

 پارك فناوري پرديس

ــــــــــــــ ستاد توسعه فناوري علوم شناختي

ـــــــ ستاد توسعه زيست فناوري

-جمهوريسئمعاونت علمي و فناوري ر

هاي نوينستادهاي توسعه فناوري
ــــــــــــــ 

-جمهوريسئمعاونت علمي و فناوري ر

كمك به افزايش سرمايه صندوق 

نوآوري و شكوفايي

ــــــــــــــ 

ــــــــــــــ ي بنياديهاسلولستاد توسعه 

ي علمي و المللبينمركز تعامالت 

فناوري
ــــــــــــــ 
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