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 خله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوريعدم شمول اعضاي هيأت علمی به قانون راجع به منع مدا

 

 

 ی دانش بنیانهاشرکتدر  هادانشگاهشیوه مشارکت اعضای هیات علمی و 

 

 4/52/39مصوب  -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
 

و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در  هادانشگاهوزشي و پژوهشي علمي آماعضای هیأت-22ماده

الشرکه و عضویت در های آموزشي و پژوهشي با اطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمسمت

مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان  ،بنیانی دانشهاشرکتمدیره هیأت

 .نیستند 1331عامالت دولتي و کشوری مصوب در م

 

و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي )دولتي و غیردولتي( مجازند با ایجاد و مشارکت در  هادانشگاه-49ماده

، مؤسسات پژوهشي و هادانشگاه( سهام آن متعلق به %79و نه درصد )که حداکثر چهل بنیانی دانشهاشرکت

علمي و دانشجویان و سایر سهامداران بخش سهام متعلق به اعضای هیأتدیگر واحدهای دولتي و مابقي 

سازی نمایند. ایجاد شرکت و علمي و دانشجویان خود را تجاریخصوصي است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت

ل مشمو هاشرکتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این تصویب هیأتدرصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به

 1331قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری مصوب 

 .نیستند
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 بسمه تعالي

 توضیحاتی درباره 

 و موسسات آموزش عالی هادانشگاهمشارکت اعضای هیئت علمی 

 ی دانش بنیانهاشرکتدر تأسیس و اداره 

 مقدمه:

کارگروه »، توسط daneshbonyan.irاز ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه ی متقاضي پس هاشرکت

نامه ( آیین3، موضوع ماده )«بنیان و نظارت بر اجراو موسسات دانش هاشرکتارزیابي و تشخیص صالحیت 

ارزیابي سازی نوآوریها و اختراعات، مورد بنیان و تجاریو موسسات دانش هاشرکتاجرایي قانون حمایت از 

 شوند. گیرند و در صورت تأیید، مشمول مزایایي ميقرار مي

 اعضایو  هادانشگاه مشارکت امكانی دانش بنیان در نظر گرفته شده است، هاشرکتیكي از مزایایي که برای 

 و وزرا مداخله منع به قانون راجع»و مستثني شدن از  هاشرکتاین  تأسیس یا اداره علمي در هیئت

است. برای تشریح ابعاد « 5997مصوب  کشوری و دولتی معامالت در کارمندان و مجلسین اننمایندگ

 مختلف این موضوع، توضیحاتي در این زمینه آورده شده است:  
 

 را دارند؟ هاشرکتأسیس امکان مشارکت در اداره یا ت( آیا اعضای هیات علمی 5سوال 

و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بالمانع است  هااهدانشگسط اعضای هیئت علمي تأسیس شرکت تو جواب:

و در مواردی که اعضای هیئت علمي اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتي کنند که هنوز به عنوان 

نرسیده، اقدام خالف قانوني صورت « ی دانش بنیانهاشرکتکارگروه ارزیابي »شرکت دانش بنیان به تایید 

 نگرفته است. 

 در معامالت دولتي و کشوریدولت منع مداخله کارمندان ودیتي که در این زمینه وجود دارد، موضوع تنها محد

است. این موضوع نیز تنها در مواردی اهمیت پیدا مي کند که شرکت موردنظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را 

رفا به بخش خصوصي مي فروشند، کاالها و خدمات خود را ص هاشرکتداشته باشد. بنابراین در مواردی که این 

 و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به قانون راجعبا محدودیت قانوني مواجه نبوده و به طور طبیعي مشمول 

 نخواهند بود. کشوری و دولتي معامالت در کارمندان
 

 ؟نیستند دولتی معامالت در کارمندان مداخله قانون منعیی مشمول هاشرکت( چه 2سوال 

 مصوب - دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق قانون 88مادهبا توجه به  جواب:

 در شاغل پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه پژوهشي و آموزشي علمي هیأت اعضای، 7/18/93

 در عضویت و الشرکهسهم یا سهام داشتن برای دانشگاه مدیریت اطالع با پژوهشي و آموزشي هایسمت
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 در کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به راجع قانون مشمول بنیان،دانش یهاشرکت مدیرههیأت

  .نیستند 1331 مصوب کشوری و دولتي معامالت

به بنابراین در مواردی که اعضای هیئت علمي اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتي کنند که هنوز 

و موسسات دانش بنیان و  هاشرکتکارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت  »عنوان شرکت دانش بنیان به تایید 

قصد داشته باشند در  هاشرکتنرسیده، اقدام خالف قانوني صورت نگرفته است. مگر آنكه این « نظارت بر اجرا

 قانون»که در این صورت برخالف  اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند با دعاوی در داوری یا معامالت

 عمل شده است:  « کشوری و دولتي معامالت در کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به راجع

 اکثریت ای کهموسسه یا سازمان هر یا و آنها به وابسته یهادستگاه یا هاشهرداری یا مجلسین یا دولت -

 یا و هاشهرداری یا و دولت به متعلق آن نظارت یا کردن ارهاد یا مدیریت یا منافع اکثریت یا سهام

 .باشد آنها به وابسته یهادستگاه

 یا مقرری یا حقوق باال در موسسات مذکور یا مجلسین یا دولت خزانه از انحاء از نحوی به که اشخاصي -

 مستمری و یفهوظ و بازنشستگي حقوق استثنا به) مستمر طور به آن امثال یا و پاداش یا الزحمه حق

  .دارند مي دریافت( قانوني

  .دارند مي دریافت مستمر کمك هاشهرداری از یا دولت از که ای خیریه هایبنگاه کارکنان و مدیران -

 

منع مداخله کارمندان قانون یی مشمول هاشرکتی دانش بنیان، چه هاشرکت( به جز 9سوال 

 نیستند؟در معامالت دولتی دولت 

 و دولتي معامالت در کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به قانون راجع 1ماده  1طبق بند  جواب:

 که این بر مشروط باشد بیشتر یا و نفر پنجاه و یكصد آن سهام صاحبان تعداد که موسساتي و ها شرکت ،کشوری

 در کارمندان و مجلسین گاننمایند و وزرا مداخله منع به راجع قانون 1ماده  در مذکور اشخاص از یك هیچ

 یا و اداره یا مدیریت یا نظارت و نداشته را آن سهام کل از درصد پنج از بیش ،کشوری و دولتي معامالت

، مشمول این قانون نیستند و مي توانند کاال و خدمات خود را به نباشد فوق در مذکور اشخاص به آن بازرسي

 بخش دولتي به فروش برسانند. 

 نمایندگان و وزرا مداخله منع به قانون راجع 1 ماده در مذکور موسسات کارمندان تعاوني یهاشرکتهمچنین 

نیز از شمول این قانون مستثني  تعاون به مربوط امور در، کشوری و دولتي معامالت در کارمندان و مجلسین

 هستند.  
 

را دارند؟ و نش بنیان ی داهاشرکت و اداره مشارکت در تأسیسامکان  هادانشگاه( آیا 4سوال 

 هستند؟ دولتی معامالت در کارمندان مداخله قانون منعمشمول  هاشرکتآیا این 
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 مصوب - دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق قانون 73مادهبر اساس  جواب:

ند با ایجاد و مشارکت در و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي )دولتي و غیردولتي( مجاز هادانشگاه ، 7/18/93

، مؤسسات پژوهشي و هادانشگاه( سهام آن متعلق به %79و نه درصد ) بنیان که حداکثر چهلی دانشهاشرکت

علمي و دانشجویان و سایر سهامداران بخش دیگر واحدهای دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضای هیأت

سازی نمایند. ایجاد شرکت و و دانشجویان خود را تجاری علميخصوصي است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت

مشمول  هاشرکتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این تصویب هیأتدرصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به

 1331قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری مصوب 

 .نیستند
 

 مداخله ی متقاضی چگونه می توانند از مزایای عدم شمول قانون منعهاشرکت( 1ل سوا

 استفاده نمایند؟ دولتی معامالت در کارمندان

، توسط daneshbonyan.irی متقاضي پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه هاشرکت  جواب:

( 3، موضوع ماده )«نش بنیان و نظارت بر اجراو موسسات دا هاشرکتکارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت »

و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مورد  هاشرکتآیین نامه اجرایي قانون حمایت از 

 نمایندگان و وزرا مداخله منع به قانون راجع»ارزیابي قرار مي گیرند و در صورت تأیید، از مزایای عدم شمول 

 استفاده مي کنند.  «کشوری و دولتي معامالت در دانکارمن و مجلسین

 


