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 یسمه تعالاب
 

 

 بنیانها و موسسات دانشنامه ارزیابی شرکتآئین

 (02/69/ 20)مصوبه کارگروه مورخ 

 

 : مقدمه و تعاریف0فصل

 

 مقدمه: 

، و اختراعات هاسازی نوآوریبنیان و تجاریو موسسات دانش هاشرکتنامه اجرایی قانون حمایت از ( آئین3براساس ماده )

و  هاشرکتنامه حاضر برای ارزیابی ، آئین16/8/16هـ مورخ 01563/ت606141مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 

« ظارت بر اجرابنیان و نو موسسات دانش هاشرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت »بنیان به تصویب موسسات دانش

 رسید. 

  

  :تعاریف

 ها و اختراعات سازی نوآوریبنیان و تجاریو موسسات دانش هاشرکتقانون حمایت از : قانون .6

به اتمام  را در داخل کشور هاشرکتخصوصی یا تعاونی که تمامی مراحل قانونی ثبت  شرکت یا مؤسسهشرکت:  .1

 رسانده باشد.

امه اجرایی ن( آئین3موضوع ماده )« بنیانو موسسات دانش هاشرکتارزیابی و تشخیص »کارگروه کارگروه:  .3

 «ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریو موسسات دانش هاشرکتقانون حمایت از »

وسعه افزایی علم و ثروت، تشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همبنیان: شرکت دانش .0

سازی نوآوری( و تجاریاقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و 

ان های برتر و با ارزش افزوده فراوو خدمات( در حوزه فناوری هانتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال

 رسد.نامه، به تأیید کارگروه میو بر اساس معیارهای مورد نظر این آئین

و موسساتی که بیش  هاشرکتو نیز  (3ی دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطابق پیوست )هاشرکت

ی دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، هاشرکت( درصد از مالكیت آنها متعلق به 54از پنجاه )

 های این قانون نیستند. مشمول حمایت

 د. شوی متقاضی، جهت بررسی در آن وارد میهاشرکتدرگاه الكترونیكی متمرکزی است که اطالعات سامانه:  .5
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سات و موس هاشرکتشود که به منظور ارزیابی ها اطالق میها و شرکتبه آن دسته از نهادها، سازمانکارگزاران:  .1

 شوند. انتخاب می ،بنیان توسط دبیرخانه کارگروهدانش

ی کارکردهای اصلی محصول نهایای از محصول است که در محیط آزمایشگاهی نمونه اولیه نمونه آزمایشگاهی: .7

های بیشتر، اشكاالت آن را برطرف کند، ها و طراحیکند با انجام آزمایشو شرکت تالش می داشته باشدرا 

 اگرچه ممكن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد. 

های برتر و با فهرستی که بعنوان محصوالت در حوزه فناوری: 0بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش  .8

 رسد. پیچیدگی فنی باال، به تصویب کارگروه میارزش افزوده باال و 

های برتر و با فهرستی که بعنوان محصوالت در حوزه فناوری :0 سطح انیبندانش خدمات و کاالها فهرست .1

، به تصویب «6 سطح بنیاندانش خدمات و کاالها فهرست»ارزش افزوده باال، و با پیچیدگی فنی کمتر نسبت به 

 محصوالت موجود در این فهرست، مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نخواهند بود.رسد. کارگروه می

درآمد »، «فروش خالص»های ها که در ردیفدرآمد ناشی از فروش کاالها یا خدمات شرکتدرآمد عملیاتی:  .64

مالیاتی در صورت سود و زیان اظهارنامه « سایر درآمدهای عملیاتی»و « ناخالص پیمانكاری/ ارایه خدمات

 شود.ها، درج میشرکت
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 بنیاندانش« کاالها و خدمات»و « هاشرکت»های ارزیابی : معیار 0فصل

( را داشته باشد. همچنین 6کاالها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده )

 را احراز نمایند.( 1( تا )3های متقاضی نیز باید معیارهای یكی از مواد )شرکت

 مورد تایید بنیانکاالها و خدمات دانش معیارهای -0 ماده

 فنی شدان که معنا این به دنباش باال به متوسط یا باال هایفناوری حوزه در باید خدمات و کاالها :فناوری سطح -0-0

 :فنی پیچیدگی دلیل به محصول تولیدفرآیند دانش فنی  یا آزمایشگاهی ینمونه ساخت و طراحی

 .باشد بازار به دیگر هایشرکت ورود اصلی موانع از آن کسب و بوده برداریکپی قابل سختی به -6

 .باشد خبره برای کسب آن فنی تیم توسط توجه، قابل توسعه و تحقیق نیازمند -1

 .باشد شده محصول، در ایپیچیده کارکردهای یا خواص ایجاد به منجر -3

، مندرج در فهرست کاالها و 6-6به میزان پیچیدگی دانش فنی، کاال یا خدمت حائز معیارهای بند با توجه  -0تبصره 

 شوند.، در نظر گرفته می1یا سطح  6بنیان سطح خدمات دانش

 شود:، پذیرفته می6-6خدمات زیر، بعنوان خدمات دارای معیار بند  -0 تبصره

 «6-6کاال یا خدمت حائز معیارهای بند »بر روی  «و طراحی فنی دانش»خدمات فنی در زمینه  -الف

و ساخته شده  6کاال یا خدمت حائز معیارهای ماده » مرتبط با «نگهداری تخصصی و تعمیر نصب،»جانبی  خدمات -ب

 «توسط شرکت متقاضی

حائز  ،«6سطح  بنیانفهرست کاالها و خدمات دانش»در سطح تجهیزات یا فرآیندهای »خدمات ارایه شده با استفاده از  -ج

 «و ساخته شده توسط شرکت متقاضی 6معیارهای ماده 

باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی )با قابلیت بررسی  کاالهای ارایه شده، مرحله تولید: -0-0

 ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.  فنی(

 ای تحقیق و توسعههمبتنی بر فعالیت شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی تحقیق و توسعه: مبتنی برطراحی  -0-3

 حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد: (، 6مطابق با پیوست )

 کاال و خدمت 6زیرسیستم اصلیطراحی  -الف

 سازی کاال و خدمت یكپارچه طراحی -ب

 کاال و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولید فرآیند )یا تجهیزات( تولیدطراحی  -ج

  

                                                           
 محصول، فروش قیمت ( درصد از34حداقل ) ،(6 ماده 6-6 بند) فناوری سطح شرط بودن دارا عالوه که است محصول از هاییبخش اصلی، زیرسیستم 6

 .باشد هابخش آن از ناشی
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 بنیانهای دانشمعیارهای شرکت -0ماده 

(، مورد 1( تا )3براساس دارا بودن معیارهای مواد )و  زیر بوده نامه شامل چهار دستهبنیان موضوع این آئیندانش یهاشرکت

 ؛گیرندتایید قرار می

 6نوپا نوع  -فال

 1نوپا نوع  -ب

 6ی نوع تولید -ج

  1ی نوع تولید -د

 

 «0نوپا نوع »بنیان های دانششرکت -3ماده 

های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی شرکت

فهرست »در  مندرج «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها »در صورتی که  ،سال مالی گذشته خود نیستند

(، 6همه معیارهای ماده )را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن « 6سطح بنیان کاالها و خدمات دانش

 شوند.تایید می« 6نوپا نوع »، بصورت شرکت دنساخته و ارایه نمای

 

 «0نوع نوپا »بنیان های دانششرکت -4ماده 

های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی شرکت

فهرست »در  مندرج «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها » در صورتی که ،سال مالی گذشته خود نیستند

(، 6همه معیارهای ماده )را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن « 1سطح بنیان کاالها و خدمات دانش

 شوند.تایید می« 1نوپا نوع »، بصورت شرکت دنساخته و ارایه نمای

 

 «0نوع  یتولید» بنیاندانش هایشرکت -5ماده 

ت(، شده اس اظهاریك سال مالی گذشته شرکت )که در اظهارنامه مالیاتی شرکت  درآمد عملیاتی( درصد از 15حداقل )

حائز همه معیارهای و « 6بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»بنیان مندرج در خدمات دانش یافروش کاالها ناشی از 

  (، باشد.6ماده )
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  «0نوع  یتولید»بنیان دانشهای شرکت -9ماده 

شته که در اظهارنامه سال مالی گذ های متقاضیی صنعتی، شرکتهاشرکتهای برتر در خ فناوریت رسواهمیبا توجه به 

 6-1با دارا بودن یكی از شرایط بندهای های فناوری برتر، خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورت فعالیت در حوزه

 شوند:تایید می« 1نوع  یتولید»بصورت شرکت  ،1-1یا 

نیان سطح بفهرست کاالها و خدمات دانشمندرج در  «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها » ،شرکت -9-0

 (، ساخته و ارایه نماید.6همه معیارهای ماده )را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن  1یا سطح  6

( 64)مشروط به اینكه حداقل  باشد، (EPC)« مهندسی، پیمانكاری و ساخت» شرکت مجری حداقل یك پروژه   -9-0

  .باشد( 6های حائز همه معیارهای ماده )ناشی از بخش های پروژهقیمت قرارداددرصد از 

 

 باشند.ینم یاتیمال تیمعافاز  استفاده مشمول، «1 نوع نوپا» و «1 نوع یدیتول»بنیان دانش هایشرکت -7ماده 

 

 ضوابط اجرایی  -8 ماده

تایید  «1تولیدی نوع »بصورت (، 1سازی، در صورت دارا بودن شرایط ماده )های ارایه دهنده خدمات تجاریشرکت -8-0

 ، قابل تایید نخواهند بود.«1نوپا نوع »و « 6نوپا  نوع »، «6تولیدی نوع »بصورت  ها. این شرکتشوندمی

یاز به ، بدون نبنیانمطابق با فهرست کاالها و خدمات دانش کسب و کار شتابدهیهای ارایه دهنده خدمات شرکت -8-0

 تایید شوند.« 1تولیدی نوع »یا « 1نوپا نوع »توانند بصورت شرکت می اسناد فروش

ارزیابی ( سال بوده و تمدید این زمان، منوط به 1ها برای استفاده از مزایای قانون، به مدت )بنیان شرکتتاییدیه دانش -8-3

 و تایید مجدد شرکت، است.

 تمدید شده و ارزیابی مجدد نتیجه شدن مشخص زمان اند، تاشده تایید قبال که هاییبنیان شرکتدانش تاییدیه -تبصره

 کنند. استفاده قانون مزایای از توانندمی همچنان

روه، نامه و سایر مصوبات کارگاین آئین های تایید شده را بر مبنای معیارهایتواند شرکتدبیرخانه کارگروه می -8-4

( سال، مورد ارزیابی قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، اقدامات الزم 1ای در کمتر از زمان )بصورت دوره

 ها را به عمل آورد.برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت

نامه در هر زمان، آن شرکت امكان استفاده از تسهیالت درصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئین -8-5

تواند اقدامات الزم را برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می

 نامه نباشند، به عمل آورد.هایی که دارای معیارهای این آئینشرکت

 یات،مال ها،حمایت در زمینه تسهیالت،) هستند سوء سابقه دارای خود تعهدات به عمل در که هاییشرکت پروندة -8-9

 . شد خواهد ( بررسی1) پیوست دستورالعمل طبق ،(و ... بیمه
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( 6بنیان حائز همه معیارهای ماده )های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کاالها و خدمات دانشحمایت -8-7

 خواهد بود.

ها و تسهیالت مد نظر قانون، باید معیارهای خاص مورد های تایید شده، جهت استفاده از هر یك از حمایتشرکت -8-8

 ها و تسهیالت را نیز احراز نمایند. نظر برای آن نوع حمایت

 شود. یصالح تعیین مگیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذیها تعلق میهایی که به هر دسته از شرکتحمایت -8-6

 تفادهاس از محرومیت ضمن دیگر، مقاصد های قانون برایدر استفاده از حمایتصورت هرگونه تخلف شرکت  در -8-02

 باشد. قانون نیز می (66)ماده های موضوع مشمول مجازات ها،این حمایت از مجدد

های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه پس از ورود اطالعات توسط شرکت -8-00

 شود. یگیری نهایی به کارگروه ارجاع مکند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه کارگروه برای تصمیمارسال می

نامه مالی، مصوب در هیات مدیره یا مجمع عمومی  بودن نظامهای متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا شرکت -8-00

 باشند.شرکت یا موسسه، می

های متقاضی، حسب مورد )بر مبنای مصوبه دبیرخانه کارگروه( باید به تأیید حسابرسان های مالی شرکتصورت -8-03

 رسمی )موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران( برسد. 

کنند در موارد خاص به پیشنهاد اعضای نامه را احراز نمیهایی که برخی از معیارهای این آئینشرکتپرونده  -8-04

 گیرد.کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه مورد بررسی قرار می

فهرست »و « 6بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»(، 6ماده ) 6-6تواند براساس بند دبیرخانه کارگروه می -8-05

 را اصالح و به روز رسانی نماید.« 1بنیان سطح کاالها و خدمات دانش

های متقاضی که نسبت به نتیجه ارزیابی کارگزار، اعتراض دارند، الزم است درخواست خود را به همراه شرکت -8-09

 دالیل و مستندات الزم را به منظور بررسی، به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

 یابیارز نامهآئینبه تصویب رسید و جایگزین  کارگروه 41/64/11جلسه مورخ در  تبصره( 3) و ماده( 8) در نامهآئین این

، 61/66/13 ، مورخ11/61/10 مورخ، 13/45/15مورخکارگروه  مصوباتدر  بنیاندانش موسسات و هاشرکت تشخیص و

خدمات در /کاالها یبرای بررس انیبنخدمات دانش/کاالها ارهایینامه معوهیش» و 16/61/16 مورخ، 67/61/11 مورخ

نامه در و سایر مصوبات مغایر با این آئین 36/3/13 مورخ کارگروه مصوبه «انیبنی دانشهاشرکت یابیکارگزاران ارز

 .شودمیکارگروه، 
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 های تحقیق و توسعهبر فعالیت (: معیارهای طراحی مبتنی0پیوست )

 

، 1( )طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه(، شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی6ماده ) 3-6به منظور احراز شرط بند 

 حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد: 

 کاال و خدمت 3زیرسیستم اصلی-الف

 های صرفا مونتاژ، مشمول این بند نیست(سازی کاال و خدمت )فعالیتیكپارچه -ب

 فرآیند )یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولید -ج

 باشد: انجام شدههای زیر، یا ترکیبی از روش ، باید براساس یك«ج»و « ب»، «الف»بندهای 

 د.ام شده باشهای تحقیق و توسعه شرکت، انجگرفته، مبتنی بر ایده و فعالیتطراحی داخلی: طراحی صورت -6

ه ک  های تحقیق و توسعه بر روی مهندسی معكوس محصولیمهندسی معكوس: طراحی صورت گرفته، مبتنی بر فعالیت -1

 های دیگر تولید شده است، انجام شده باشد.قبال توسط افراد یا شرکت

ای بیرون هنتقال فناوری از مجموعهانتقال فناوری به همراه ایجاد تغییرات اساسی: شرکت ابتدا دانش فنی را از طریق ا -3

های دارنده دانش فنی از شرکت )از طریق خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات، دریافت آموزش از شرکت

و...( وارد کرده است، و در ادامه با انجام تحقیق و توسعه و طراحی، موفق به ایجاد تغییرات اساسی در محصول یا فرآیند 

 ده تولید، شده است.)تجهیزات( پیچی

 (، دست یافته و مسلط باشد.know-whyو منطق طراحی )فنی ، الزم است شرکت به دانش 3تا  6در تمامی موارد 

توسط افراد اصلی شرکت قبال در مجموعه دیگری )از جمله  ،مبتنی بر تحقیق و توسعهدر صورتی که طراحی  -0 تبصره

ها( یا توسط تیم مشاوران فنی فعلی شرکت، انجام شده باشد و شرکت نیز بر ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکتدانشگاه

 مورد تایید خواهد بود. 3-6مسلط باشد، بند  (know-whyو منطق طراحی )فنی دانش 

ی را از طریق انتقال فناور محصول های فناورانه، در صورتی که شرکت دانش فنیاز همكاریبه منظور حمایت  -0تبصره 

ر نداده است، دتولید آن محصول یا فرآیند )تجهیزات( های داخل کشور وارد کرده ولی تغییرات اساسی در از مجموعه

تواند نامه، محصول مییط آئیندن سایر شرادارا بو و (know-whyو منطق طراحی )فنی دانش تسلط شرکت بر  صورت

 ، مورد تایید قرار گیرد.«1بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»بصورت کاال و خدمات مندرج در 

                                                           

در مورد همچنین  ( هستند، طراحی انجام شده باید دارای پیچیدگی فنی باشد.6ماده ) 6-6در مورد کاالها یا خدماتی که دارای شرط سطح فناوری در بند 2 

   .الف، ب و ج نیز مورد قبول است مواردتجهیزات بزرگ، ترکیبی از 
 محصول، فروش قیمت از ( درصد34) حداقل ،(6 ماده 6-6 بند) فناوری سطح شرط بودن دارا عالوه که است محصول از هاییبخش اصلی، زیرسیستم 3

 .باشد هابخش آن از ناشی
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 هاشرکت سابقه سوء بررسی دستورالعمل :(0پیوست )

 

 ها،ایتحم تسهیالت،در زمینه ) اندداشته خود تعهدات به عمل در مكرر تخلفات و سوء سابقه که ییهاشرکت -0ماده 

 را ییهاشرکت مشخصات ،کارگروه اعضایو  باشندمی خارج نامهاین آئین قالب در بررسی شمول از ،(و ... بیمه مالیات،

 .دهندمی قرار کارگروه اختیار در اند،کرده خودداری تعهدات و قانونی تكالیف انجام از آنها با تعامل در که

 وءس دارای یهاشرکت مالی سابقه مالی، نهادهای سایر از اطالعات اخذ طریق از شكوفایی و نوآوری صندوق: تبصره

 . دهدمی قرار کارگروه اختیار در و استخراج را سابقه

 دریافت ار الزم هایاستعالم نیز ذیربط مراجع سایر از تواندمی کارگروه دبیرخانه کارگروه، تشخیص صورت در -0 ماده

 . مایدن استفاده صالحیت صاحب و معتمد کارگزاران یا کارگزار از منظور این برای تواندمی کارگروه دبیرخانه. دارد

 داد.  خواهد انجام را نهایی گیریتصمیم و بررسی کارگروه ، دبیرخانههاشرکت اعتراض صورت در -3 ماده

 و الیم تسهیالت) باشند داشته خود تعهدات به عمل در مكرر تخلفات که بنیاندانش یهاشرکت تاییدیه -4 ماده

 . شودمی لغو ،(هاحمایت
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 ها و موسسات متقاضیارزیابی مالکیت شرکتشیوه (: 3) پیوست

ها و های دولتی، و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست این پیوست، همچنین شرکتشرکت -0ماده 

های دولتی، و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شرکت متعلق به( درصد از مالكیت آنها 54موسساتی که بیش از )

 های این قانون نیستند.در فهرست این پیوست باشند، مشمول حمایت

قانون ( 3های خصوصی و تعاونی و با توجه به مفاد ماده )با عنایت به رویكرد کلی قانون مبنی بر حمایت از شرکت -تبصره

ها و موسساتی که شرکت(؛ 6313مصوب سال ) ( قانون اساسی00های کلی اصل )رای سیاستاصالح موادی از قانون اج

غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیات مدیره( آنها متعلق است به  و( درصد مالكیت مستقیم 04حداقل )

ود، در ش و دولتی تعیینهای حاکمیتی غیرمستقیم از سوی مجموعه یاها بصورت مستقیم اشخاص حقوقی که مدیر آن

نوپا »یا « 1تولیدی نوع »های نامه، معافیت مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و بصورت شرکتصورت احراز همه معیارهای آئین

 شوند.تایید می« 1نوع 
 

 باشد: غیردولتی به شرح زیر می مؤسسات عمومی و نهادها بر اساس قوانین موجود، فهرست

 ها باشد. درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری 54های تابعه آنان مادام که بیش از ها و شرکتشهرداری – 6

 بنیاد شهید انقالب اسالمی - 5 کمیته امداد امام - 0 هالل احمر - 3 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی - 1

سازمان  - 64 سازمان تبلیغات اسالمی - 1 خرداد 65بنیاد  - 8 لمپیك ایرانکمیته ملی ا - 7 بنیاد مسكن انقالب اسالمی - 1

های جهاد نصر، جهاد استقالل مؤسسه - 61 های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون – 66تأمین اجتماعی 

اهلل مرعشی نجفی آیت کتابخانه حضرت-60 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی -63 و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

 -68 بنیاد امور بیماریهای خاص -67 جهاد دانشگاهی -61 جویی ارزی در معالجه بیمارانهیات امنای صرفه -65 قم()

صندوق  -16 های بدنیصندوق تأمین خسارت -14 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر -61 آموزیسازمان دانش

 آفرینی امید.صندوق کار -11نوآوری و شكوفایی 

 غیردولتی عبارتند از:  مؤسسات عمومی و قوانین مرتبط با تعیین نهادها

 مؤسسات و نهادها فهرست قانون به( 61) و( 66) بندهای الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون 

 ؛ قانون61/40/73مصوب  دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون به بند دو الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی

 اریهایبیم امور بنیاد الحاق غیردولتی؛ قانون عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به دانشگاهی جهاد الحاق

جویی ارزی هیات امنای صرفهقانون  ؛6373 مصوب دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به خاص

 فهرست قانون فهرست به ایران اسالمی جمهوری آموزی دانش سازمان الحاق قانون؛ 6378در معالجه بیماران مصوب 

 فهرست به عشایر و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق الحاق ؛ قانون6373 مصوب غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها

کل کشور و قانون بودجه  6311، قانون بودجه سال 14 سال بودجه قانون واحده غیردولتی؛ ماده عمومی مؤسسات و نهادها

 کل کشور. 6311سال 


