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 تعالیباسمه

 طرح قانونی
 

 تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نو آوري دفاعی
 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
 شود.جهت طی مراحل قانونی تقدیم می نفر از نمایندگان رسیده است،  47احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 
  مقدمه (دالیل توجیهی):

 تقویت و توسعه علوم دفاعی  -اسالمی در خصوص اهداف دفاعیبرآورده نمودن نیاز نیروهاي مسلح جمهوري 

 د. شولذا طرح ذیل تقدیم می 
 

 -رضا آریان پور  -حسین امامی راد  -رسول فرخی میکال  -بهروز محبی نجم آبادي  -احمد امیرآبادي فراهانی 
 -فرهاد بشیري  -راستی  جعفر -کیوان مرادیان کوچکسرائی  -سیدمصطفی آقامیرسلیم  -مهرداد گودرزوندچگینی 

علیرضا  -علی خضریان  -ابراهیم رضائی  -حسینعلی حاجی دلیگانی  -سیدعلی یزدي خواه  -سیدجواد حسینی کیا 
 -جعفر قادري  -محمد صفري ملک میان  -موسی احمدي  -سیدناصر موسوي الرگانی  -حسین حق وردي  -سلیمی 

 -اصغر سلیمی  -رضا تقی پورانوري  -سلمان اسحاقی  -یز اوسطی پرو -مجید نصیرائی  -محمدرضا دشتی اردکانی 
 -یعقوب رضازاده  -علیرضا نظري  -سیدمحمدرضا میرتاج الدینی  -سیدنظام الدین موسوي  -محمدحسین فرهنگی 

فریدون  -جواد نیک بین  -علی اکبر علیزاده برمی  -محمدتقی نقدعلی  -سیدمجتبی محفوظی  -علیرضا عباسی 
مجتبی  -فاطمه قاسم پور  -علی علی زاده  -امانقلیچ شادمهر  -سیدکاظم دلخوش اباتري  -اقبال شاکري  -د حسنون

 محمدصالح جوکار  -رحمت اله نوروزي  -رحیم زارع  -بخشی پور 
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 : عنوان طرح
 تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نو آوري دفاعی

 
ست هاي کلی نظام در موضوع خوکفایی دفاعی و امنیتی سیا و رهبري معظم  در چاچوب تدابیر مقام-1ماده 

 مسلح نیروهاي پشتیبانی و  دفاع وزارت تشکیل قانون 4 ماده و) رهبري معظم مقام 29 /09  /1391   (مصوب
 گیري غافل از پیشگیري و دارندگی باز قدرت ارتقاي و دفاعی آمادگی تقویت راستاي در و 28  /05    /1368   مصوب
کشور و پیشبرد غافل گیري فناورانه دشمن با تاکید بر دستیابی به علوم و فناوري هاي بدیع، نوظهور و برتر ساز  فناورانه

مورد نیاز در ابعاد دفاعی و امنیتی، سازمان پژوهش و نو آوري دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح 
 ود فعالیت می کنند.نامیده می شسپند که در این قانون به اختصار 

معامالتی، اداري و  -سپند داراي شخصیت حقوقی مستقل است و با ماهیت موسسه دولتی و طبق مقررات مالی  -1تبصره 
استخدامی مصوب هیئت امنا و در چارچوب اساسنامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره 

 می شود.

 آوري فن و علوم به دستیابی و مسلح نیروهاي خاص هاي نیازمندي تامین منظور به  روري،سپند در شرایط ض -2تبصره
 اخذ با بنیان دانش هاي شرکت و نخبگان مشارکت با یا تخصصی هاي شرکت و پژوهشگاه ایجاد به نسبت جدید هاي
 می کند. اقدام مسلح هاي نیرو پشتیبانی و دفاع وزیر تصویب و مسلح نیروهاي کل ستاد از مجوز

سپند مشمول کلیه قوانین و مقررات ناظر بر تسهیالت و معافیت هاي قانونی حوزه صنایع دفاعی و نیروهاي  -3تبصره 
 مسلح می باشد.

و  111197و 111188کل کشور به شماره ردیف هاي  1399سپند از اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال  -4تبصره 
 رنامه ها و ماموریت هاي مصوب برخوردار می شود.قوانین بودجه سال هاي آتی برابر ب

 سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح، حسابرس قانونی سپند می باشد. -5تبصره 

 سپند بر اساس این قانون و اساسنامه مصوب فرماندهی معظم کل قوا اداره می شود. -6تبصره 

ند نوین با اتکا به دستاوردهاي علمی و فناوري هاي جدیداز طریق پژوهش مدیریت و پشتیبانی از اجراي پداف -2ماده 
هاي بنیادي، توسعه اي و کاربردي و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز توسط سپند با مشارکت سایر موسسات و مراکز 

 مرتبط انجام می شود.

که تحت راهبري دانشمند برجسته شهید محسن  به منظور تداوم و توسعه برنامه ها و فعالیت هاي علمی و پژوهشی -3ماده 
میلیون  50فخري زاده بوده است، با اذن مقام معظم رهبري، دولت موظف است از محل منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 

سال آینده به سپند واگذار نماید. معادل ریالی ارقام مذکور با  10میلیون یورو طی  50و هر سال مبلغ  1399یورو در سال 
 .شد خواهد واریز ملی توسعه صندوق به دولت توسط سنواتی، بودجه قوانین  در منابع عمومی درج
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