
متن كامل اساسنامھ سازمان فضایي ایران

١٣٨٧ مردادماه ٢٢سھ شنبھ، 

 مورخ 27560/1 بنا بھ پیشنھاد شماره 26/3/1387 ھیئت وزیران در جلسھ مورخ -ایتنا 
 قانون وظایف و اختیارات 9عات و بھ استناد ماده ، وزارت ارتباطات و فناوري اطال9/8/1386

 اساسنامھ سازمان فضایي ایران را بھ -1382 مصوب -عاتوزارت ارتباطات و فناوري اطال
:شرح زیر تصویب كرد

 بھ منظور انجام وظایف قانوني و امور مطالعاتي، پژوھشي، طراحي، مھندسي و اجرا -ماده یك
ھاي ارتباطي و فناوري ھاي خدمات فضایي و سنجش از راه دور و تقویت شبكھدر زمینھ فناوري

ھاي حاكمیتي مركز سنجش از راه دور ایران و ارج از كشور و تجمیع فعالیتفضایي در داخل و خ
اختصار عات، سازمان فضایي ایران كھ در این اساسنامھ بھوزارت ارتباطات و فناوري اطال

شود، با استفاده از امكانات و نیروي انساني اداره كل طرح و مھندسي و نصب سازمان نامیده مي
اي شركت مخابرات ایران تشكیل  و اداره كل نگھداري ارتباطات ماھوارهايارتباطات ماھواره

.شودمي

ل مالي است و بھ صورت مؤسسھ دولتي وابستھ سازمان داراي شخصیت حقوقي و استقال- دوماده
تي خاص ھاي مالي و معامالنامھعات و براساس قوانین و آیینبھ وزارت ارتباطات و فناوري اطال

.ارچوب قوانین و مقررات، اداره خواھد شدخود و در چ

: وظایف و اختیارات سازمان بھ شرح زیر است- سھماده

ھاي خدمات  انجام امور مطالعاتي، پژوھشي، طراحي، مھندسي و اجرا در زمینھ فناوري-الف
ھاي فضایي در داخل و خارج از كشور و تجمیع فضایي و سنجش از راه دور و تقویت شبكھ

.عاتھاي حاكمیتي مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالفعالیت
ھاي مدت و درازمدت در بخش فضایي كشور با ھمكاري دستگاهھاي میان تھیھ و تنظیم برنامھ-ب

.ذیربط براي پیشنھاد بھ مراجع ذیربط
ھاي و استفاده از ماھوارهھاي طراحي، ساخت، پرتاب  انجام مطالعات بھ منظور تدوین سیاست-پ

.ح قانونيتحقیقاتي و كاربردي و ارایھ خدمات فضایي براي پیشنھاد بھ مراجع ذیصال
و تحقیقاتي و طراحي و ھاي تجاري، علمي انجام تحقیقات، طراحي، ساخت و پرتاب ماھواره-ت

.ھاي ذیربطھاي ملي با ھمكاري دستگاهساخت مركز كنترل و پرتاب ماھواره
تواند توسط بخش غیردولتي تحت اي مي امور یادشده بھ جز پرتاب و مركز كنترل ماھواره-رهتبص

.نظارت سازمان انجام شود
آمیز از فضاي ماوراي جو و اجرام ریزي بھ منظور ھدایت و گسترش استفاده صلح برنامھ-ث

المللي توسط بیناي و ھاي ارتباطي ملي، منطقھسماوي و نجوم و فناوري فضایي، تقویت شبكھ
ن ھاي كالھاي دولتي، تعاوني، خصوصي و نظارت بر اجراي آنھا در چارچوب سیاستبخش



.كشور
ھاي كاربردي خاص در زمینھ توسعھ علوم و  مطالعھ، پژوھش، توسعھ فناوري و آموزش-ج

.ھاي فضایيفناوري
 موردنیاز براي توسعھ ھاياي و سایر فناوريھاي ماھواره بررسي نیازھا و اجراي پروژه-چ

.فناوري فضایي در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
المللي در چارچوب اي و بیناي ملي، منطقھھاي ماھواره مشاركت در اجراي پروژه-ح

.ھاي كلي نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطسیاست
م از صوت، تصویر و اع( اعمال وظایف حاكمیتي محولھ از طریق ارایھ سیگنال بخش فضایي -خ

بھ متقاضیان در بخش زمیني، اعطاي مجوز براي فعالیت در فضا بھ منظور مدیریت )داده
برداري منسجم و ھماھنگ از فناوري و امكانات فضایي شامل یكپارچھ بخش فضایي كشور و بھره

 اخذ مستقیم، ھاي، ایستگاه)ايشامل موبایل ماھواره(اختصاصي یا ملي ھا، شبكھ ماھوارهماھواره
.ھا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطھاي ارسال مستقیم و كنترل ماھوارهایستگاه

.ھاي مصوب عرضھ خدمات فضایي و اعطاي مجوز فعالیت در فضا دریافت تعرفھ-د
حیت پیمانكاران و مشاوران غیردولتي براي انجام امور اجرایي و تحقیقاتي فضایي  تعیین صال-ذ

. مختلف كشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطھايدر بخش
المللي مربوط، بھمنظور اي و بینھاي منطقھ نمایندگي، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیھ-ر

.ھاي كلي نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطحفظ منافع ملي در چارچوب سیاست
ھاي المللي در امور فضایي در چارچوب سیاستاي و بیني ھمكاري منطقھھا اجراي برنامھ-ز

.كلي نظام
ھاي مسؤول اي و ھماھنگي با دستگاهھاي مداري و ماھوارهبرداري از موقعیت مدیریت و بھره-ژ

.المللي آنھا بھ منظور استفاده بھینھ از منابع فضایيو پیگیري براي ثبت بین
اي كشور ھاي ماھوارهزي براي تأمین بخش فضایي موردنیاز تمام شبكھری مطالعھ و برنامھ-س

المللي در چارچوب اي و بینھاي ملي، منطقھبھمنظور ارایھ خدمات ماھواره از طریق ماھواره
.قوانین و مقررات

 قانون وظایف 9ھاي مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده نامھ تھیھ و تدوین مقررات و آیین-ش
و پیشنھاد بھ مراجع قانوني _1382مصوب _عاتیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالو اخت

.براي تصویب
.عات فضایيسازي اطالبندي و بھنگام ایجاد بایگاني ملي و تمركز در نگھداري و طبقھ-ص

 سازمان موظف است، براي انجام امور و وظایف محول شده از حداكثر توان -تبصره یك
.ھاي كلي نظام استفاده كندردولتي در چارچوب سیاستھاي غیبخش

این ماده با مراجع »ذ«و »خ«حیت امنیتي در خصوص بندھاي  مسؤولیت تعیین صال-2تبصره
.ربط خواھد بودذي

 سازمان مجاز است بھ منظور انجام امور و وظایف محول با تأیید شوراي گسترش -3تبصره
و نیز ایجاد )پژوھشكده یا پژوھشگاه(ركز تحقیقات فضایي آموزش عالي كشور نسبت بھ تأسیس م

.شركت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام كند
ھایي كھ بھ تصویب ھیأت سازمان مكلف است، براساس نرخ»د« در خصوص بند -4تبصره

واریز )داري كلنزد خزانھ(وزیران خواھد رسید، اقدام و وجوه حاصل را بھ حساب درآمد عمومي
معادل صددرصد اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباري در قوانین بودجھ در اختیار سازمان .كند

ریزي و نظارت راھبردي رییس گیرد تا پس از مبادلھ موافقتنامھ با معاونت برنامھقرار مي
.جمھوري ھزینھ شود



بیني و نھ كشور پیشبودجھ ساال اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومي- چھارماده
 این اساسنامھ و سایر 2ھاي خاص سازمان موضوع ماده نامھشود و در چارچوب آیینتأمین مي

.قوانین و مقررات مربوط ھزینھ خواھد شد
ریزي و نظارت راھبردي رییس جمھوري و تواند با ھماھنگي معاونت برنامھ سازمان مي-تبصره

ھا و سایر منابع اعتباري وزارت ارتباطات و فناوري ھاي سنواتي از كمكدر چارچوب بودجھ
.ھاي تابع آن و سایر نھادھا استفاده كندھا و شركتعات و سازماناطال

سازمان _1386مصوب _ قانون مدیریت خدمات كشوري68 ماده 10 در اجراي بند- پنجماده
مھوري، بھ منظور جذب و تواند با ھماھنگي معاونت توسعھ مدیریت و سرمایھ انساني رییس جمي

زم با تصویب ھیئت العاده النگھداري نیروھاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مدیریت، فوق
.وزیران پرداخت كند

ت سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعھ مدیریت و  تشكیال- ششماده
.انساني رییس جمھوري قابل اجرا خواھد بودسرمایھ

عات است، توسط وزیر  رییس سازمان كھ معاون وزیر ارتباطات و فناوري اطال-ت ھفماده
.ترین مقام اجرایي دستگاه خواھد بودشود و باالیادشده منصوب مي

 رییس سازمان مسئول حسن اجراي امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و - ھشتماده
وق و اختیارات تام در حدود مقررات است و براي اداره امور سازمان داراي ھمھ گونھ حق

ھاي قضایي و اشخاص حقیقي و حقوقي با حق توكیل بھ نمایندگي سازمان را در مقابل تمام مقام
غ كتبي بھ ھر یك از تواند قسمتي از اختیارات خود را بھ موجب ابالغیر خواھد داشت و نیز مي

.مسؤولیت خود تفویض كندمعاونان، مدیران یا كاركنان سازمان بھ تشخیص و 

، شوراي نگھبان بھ تأیید 12/4/1387 مورخ 27483/30/87این اساسنامھ بھ موجب نامھ شماره 
.شوراي یادشده، رسیده است

، بھ وزارت ارتباطات و 25/4/1387 ھـ در تاریخ 38571ت™62999این مصوبھ با شماره 
.غ شده استعات ابالفناوري اطال
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