
مورخ 14310/100بنا بھ پیشنھاد شماره22/3/1384وزیران در جلسھ مورخھیئت
قانون وظایف و اختیارات )9(ارتباطات وفناوری اطالعات و بھ استناد مادهوزارت19/5/1383

 اساسنامھ سازمان فضایی ایران را بھ -1382 مصوب -ارتباطات وفناوری اطالعات وزارت
:تصویب كردشرح زیر

اساسنامھ سازمان فضایی ایران

انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور طالعاتی، پژوھشی،  بھ منظور-1ماده
ھای خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت در زمینھ فناوریطراحی، مھندسی و اجرا

ھای حاکمیتی ارج از کشور و تجمیع فعالیتفناوری فضایی در داخل و خشبکھ ھای ارتباطی و
فضایی ایرانسازماندور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،مرکز سنجش از راه

نیروی انسانی اداره کل طرح شود، با استفاده از امکانات وکھ در این اساسنامھ سازمان نامیده می
ای شرکت ارتباطات ماھوارهای و اداره کل نگھداری نصب ارتباطات ماھوارهو مھندسی و

.گرددمخابرات ایران تشکیل می
دولتی وابستھ شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و بھ صورت موسسھ سازمان دارای-2ماده 

.شودفناوری اطالعات اداره میبھ وزارت ارتباطات و
:است سازمان بھ شرح زیر وظایف و اختیارات-3ماده 
. پیگیری و انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور-الف 
برنامھ ھای میان مدت و بلند مدت در بخش فضایی کشور با ھمکاری  تھیھ و تنظیم-ب 

.پیشنھاد بھ شورای عالی فضاییھای ذیربط جھتدستگاه
ھای ت،پرتاب و استفاده از ماھوارهطراحی،ساخھای انجام مطالعات بھ منظور تدوین سیاست-پ 

.جھت پیشنھاد بھ شورای عالی فضاییتحقیقاتی و کاربردی و ارائھ خدمات فضایی
آمیز از فضای ماورای جو و فناوری استفاده صلح برنامھ ریزی بھ منظور ھدایت و گسترش-ت 

ای دولتی، تعاونی، ھالمللی توسط بخشای و بینمنطقھارتباطی ملی،ھایفضایی، تقویت شبکھ
.ھای مصوب شورایعالی فضاییدر چارچوب سیاستھاخصوصی و نظارت بر اجرای آن

.ھای فضاییکاربردی خاص در زمینھ توسعھ علوم و فناوری مطالعھ، پژوھش و آموزشھای-ث 
ھای فضایی در چارچوب ای و سایر فناوریھای ماھوارهپروژه بررسی نیازھا و اجرای-ج

.ت شورایعالی فضاییمصوبا
کلی نظام ھایای و ملی در چارچوب سیاستای منطقھھای ماھواره مشارکت در اجرای پروژه-چ 

.و سایر قوانین و مقررات
برداری منسجم و ھماھنگ از فناوری منظور بھرهھای فضایی بھ اعطای مجوز برای فعالیت-ح 

ھای ارسال مستقیم و کنترل ی اخذ مستقیم، ایستگاهھاایستگاهھا،و امکانات فضایی شامل ماھواره
.ضوابط و مقرراتھا در چارچوبماھواره

مشاوران غیردولتی برای انجام  ھمکاری با مراجع ذیربط برای تعیین صالحیت پیمانکاران و-خ 
.ھای مختلف کشورامور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش

بھ منظور المللی ذیربطای و بین نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادھای منطقھ-د 
.ھای کلی نظام و سایر قوانین و مقرراتحفظ منافع ملی در چارچوب سیاست



ھای کلی سیاستالمللی درامور فضایی درچارچوبای و بینھای ھمکاری منطقھ اجرای برنامھ-ذ 
.نظام

ھای ای و ھماھنگی با دستگاهھوارهھای مداری و مابرداری از موقعیتو بھره مدیریت -ر 
.استفاده بھینھ از منابع فضاییالمللی آنھا بھ منظورمسئول و پیگیری جھت ثبت بین

قانون وظایف )9(با شرح وظایف مندرج در ماده ھای مرتبطنامھ تھیھ و تدوین مقررات و آیین-ز 
 جھت پیشنھاد بھ مراجع -1382مصوب -اطالعات  ارتباطات و فناوریو اختیارات وزارت

.قانونی
.بندی و بھنگام سازی اطالعات فضاییتمرکز در نگھداری و طبقھ ایجاد بایگانی ملی و-ژ 

ھای موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش سازمان-1تبصره 
.ت ھای شورایعالی فضایی استفاده نمایدچارچوب سیاسغیردولتی در

امنیتی درخصوص بندھای ح و خ این ماده با مراجع ذیربط صالحیت مسئولیت تعیین-2تبصره 
.خواھد بود

بینی واعتبارات مورد نیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجھ ساالنھ کشور پیش-4ماده 
.تامین خواھد شد

ای ملی و تحقیقاتی ماھوارهھایابق، نیروی انسانی و اعتبارات پروژه امکانات، سو-1تبصره 
.گرددسازمان منتقل میجاری وابستھ بھ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بھ این

برنامھ ریزی کشور و در چارچوب  سازمان می تواند با ھماھنگی سازمان مدیریت و-2تبصره 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و  منابع اعتباریھا و سایرھای سنواتی از کمکبودجھ

.استفاده نمایدھای تابع آن و سایر نھادھاھا و شرکتسازمان
ریزی سازمان مدیریت و برنامھ تشکیالت سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تایید-5ماده 

.کشور قابل اجرا خواھد بود
باطات و فناوری اطالعات و دبیر شورایعالی فضایی معاون وزیر ارت رییس سازمان کھ-6ماده 

شود و باالترین مقام اجرایی ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب میباشد، توسط وزیرمی
.دستگاه خواھد بود

است و  رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان-7ماده 
و  مصوبات شورای عالی فضایی دارای ھمھ گونھ حقوقبرای اداره امور سازمان و انجام

قضایی و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات
از اختیارات تواند قسمتیاشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل بھ غیر خواھد داشت و نیز می

سازمان بھ تشخیص و ان، مدیران یا کارکنانخود را بھ موجب ابالغ کتبی بھ ھر یک از معاون
.مسئولیت خود تفویض نماید

 شورای نگھبان بھ تایید 8/4/1384مورخ 12612/30/84این اساسنامھ بھ موجب نامھ شماره
استشورای یاد شده رسیده


