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 مقدمه

سازي رازي براساس تقاضاي بيست و پنج نفر از           طرح نحوه اداره مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم       
نامه داخلي مجلـس، در دسـتور كـار           آيين) ۱۴۱(نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و در اجراي ماده         

 .مجلس قرار گرفته است
 . ت اس۱۳۳۷اين طرح در واقع، اصالح و تكميل قانون قبلي مصوب  

 
 نقد و بررسي طرح

بهتـر اسـت    » بيوتكنولوژي«با توجه به توسعه فعاليت موظف مؤسسه در عرصه فناوري زيستي            . ۱
 .اضافه شود» )۱(موضوع ماده «وزير علوم، تحقيقات و فناوري هم به تركيب هيأت امناي مؤسسه 

 رئـيس سـازمان     ، مقرر شده است انتخاب رئيس مؤسسـه توسـط         )۱(از ماده   » ط« در تبصره بند     .۲
 ،تحقيقات و آموزش كشاورزي و تأييد وزير مربوط از بين متخصصان داخل مؤسسه، انجام شـود               

كـه مؤسسـه مـذكور تـابع سـازمان       رسد اوالً انتخاب رئيس مؤسسه با توجـه بـه ايـن    كه به نظر مي 
تحقيقات و آموزش كشاورزي نبوده و در واقع يكي از واحـدهاي تحـت پوشـش وزارت كشـاورزي       

 .ست، بهتر است توسط وزير مربوط انجام شودا
گيـري از   شود امكـان بهـره     ثانياً محدود كردن انتخاب به متخصصان داخل مؤسسه، موجب مي         

خدمات متخصصان ديگري كه در بيرون از مؤسسـه وجـود داشـته و بـراي ايـن امـر از صـالحيت          
، ايـن محـدوديت، لغـو يـا ايـن           شـود   لذا پيشنهاد مي  . تري برخوردار هستند، وجود نداشته باشد       بيش

 .تبصره اصالح شود يا اصوالً اين بخش از تبصره، حذف شود
 اصوالً كليه مقررات و ضوابط مالي، اداري و اسـتخدامي بايـد از همسـويي و همـاهنگي كامـل بـا                    .۳

قوانين جامع و مورد عمل در مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي و اداره هيأت امناي ايـن نـوع                    
تـر و اصـالح    جـاي بررسـي بـيش   ) ۲(ماده  » ح«و   »ب«كند و به اين اعتبار، بندهاي       تبعيت  مؤسسات  

توانـد مصـوبات ايـن        ها براي هيأت امنا مـي       زيرا بندهاي مذكور و اختيارات عنوان شده در آن        . دارد
) ۲(مـاده  » ج«شـود در بنـد     پيشـنهاد مـي  .ها، قرار دهد   هيأت را در تضاد با قوانين كلي در اين زمينه         

 .در انتهاي آن افزوده شود) با رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور(عبارت 
در «جايگزين عبارت   » هاي برنامه و دولت     در راستاي سياست  «، عبارت   )۳( در سطر سوم از ماده       .۴

 . شود» ...هاي سازمان  راستاي سياست
 شده و سود عادالنه توسـط       مقرر شده است كه بهاي توليدات مؤسسه به قيمت تمام         ) ۴( در ماده    .۵

كه اوالً مؤسسه مذكور دولتـي اسـت و نـه خصوصـي و ثانيـاً                  با توجه به اين   . هيأت امنا تعيين شود   
كننـده متفـاوت اسـت، بهتـر اسـت            سود عادالنه از نظر توليدكننده با سود عادالنـه از نظـر مصـرف             

كـه مؤسسـه از بودجـه و     ژه آنبه وي. تري در اين زمينه در ماده مذكور، لحاظ شود  تمهيدات مناسب 



 

 ۲

گـذاري محصـوالت بـا همـاهنگي           در اين خصوص مناسب است قيمـت       .كند  اعتبار دولتي استفاده مي   
 . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني صورت گيرد

ي اسـت، قاعـدتاً بايـد       كه مؤسسه مذكور يك نهاد دولتـ        ، با توجه به اين    )۵(از ماده   » ۲« در تبصره    .۶
لذا . باشدويژه قانون محاسبات عمومي  بههمانند ديگر مؤسسات دولتي تابع قوانين و مقررات دولتي    

هـاي آن   و تبصـره ) ۵(مستثني كردن آن از ساير مؤسسات، توجيه منطقي ندارد و به طور كلي ماده  
هاي آن حذف  شته و بهتر است اين ماده و تبصره   كه امري معمول است، ضرورتي ندا       با توجه به اين   

 .شود
هاي مطالعاتي ويژه اعضاي هيأت علمي تابع مقررات وزارت           اعزام افراد براي فرصت   ) ۶(در ماده    .۷

هـاي آموزشـي بـا همـاهنگي سـازمان            علوم و آموزش عالي بوده و براي اعـزام سـايرين بـه دوره             
 . ريزي صورت گيرد مديريت و برنامه

 قانون اساسي است و اختيـار اسـتفاده از كارشناسـان خـارجي برعهـده         ۸۲مغاير اصل   ) ۸(ه   ماد .۸
 . هيأت امنا نيست

العاده مخصوصي در نظر گرفته شده كه موجب مستثني           براي كاركنان مؤسسه، فوق   ) ۹(در ماده    .۹
 محسـوب  اين امر در واقـع نـوعي رانـت   . شود شدن كاركنان اين مؤسسه با ساير كاركنان دولت مي     

هاي دولتي از مقررات يكساني در مورد حقـوق و مزايـاي پرسـنل                بهتر است تمام سازمان   . شود  مي
ها به ايجـاد چنـين        زيرا هرگونه امتيازات جداگانه باعث تشويق ديگر سازمان       . خود برخوردار باشند  

ه حـذف شـود و   شود اين ماد لذا پيشنهاد مي. مواردي چه از راه قانوني و چه غيرقانوني، خواهد شد       
نيـز بـه    ) ۲(از مـاده    » ح«و  » ب«اين گـزارش در ارتبـاط بـا بنـدهاي           » ۳«اي است كه در بند        اين نكته 

 بايد تأكيد شود كه كاركنان اين مؤسسه اگر تابع مقررات هيأت علمـي              .صورت ديگري وجود داشت   
 .  كلي استمغاير قواعد) ۹(ها هستند اين موارد ضرورتي ندارد، از اين رو ماده  دانشگاه

عوض شود كه از هرگونه ابهام بين كل قانون با مـاده قبـل از            ) ۱۱(با  ) ۱۰( بهتر است جاي ماده      .۱۰
 .جلوگيري شود) ۱۰(ماده 

 
 گيري نتيجه

 انتظار آن   ،گذرد   سال مي  ۴۶در مورد مؤسسه فوق     ) ۱۳۳۷(كه از تصويب قانون قبلي        با توجه به اين   
تري در جهت تغييـرات علـم و فنـاوري و در راسـتاي                اسي بيش بود كه قانون جديد از اصالحات اس      

لكن ظاهراً تغييرات حاصله در قانون پيشـنهادي عمـدتاً در جهـت منـافع         . منافع كشور، برخوردار باشد   
 .كاركنان سازمان شكل گرفته است

به عالوه با توجه به سابقه، تجربه علمي و عمليـاتي، نقـش و جايگـاه شـناخته شـده مؤسسـه                      
هاي بيولوژيـك دامـي وانسـاني و      سازي رازي در مطالعات و توليد فراورده        ات واكسن و سرم   تحقيق

 كـه مؤسسـه   كنـد     ايجـاب مـي   ... تالش براي تأمين نيازها، مصارف داخلي، ارتقاي كيفيت توليـدات و            
 سـازماني   مذكور همانند ديگر مؤسسات معتبر همچون انسـتيتو پاسـتور ايـران، از هويـت و سـاختار                 

اگرچه ضـروري اسـت ايـن مؤسسـه تـابع قـوانين و مقـررات                .و حمايت شده برخوردار باشد    مستقل  
 . عمومي كشور باشد و دليلي براي استثنا كردن آن وجود ندارد


