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 كلياتكلياتكلياتكليات::::فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

علوم پزشكي و خدمات دانشكده مستقل/ عامالتي دانشگاه عملياتماليو م: 1111مادهمادهمادهماده

انستيتو پاستور و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي /بهداشتي درماني

ناميده  مؤسسهكه منبعد  ...آموزش وپژوهش طب انتقال خون و مؤسسهو

 .انجام خواهدشدنامه  آيينشوند بر اساس اين  مي

بق منط) غير مستقلمستقل،(شامل ستاد و كليه واحدهاي اجرايي مؤسسه:2222مادهمادهمادهماده

، شبكه ها ناها، مراكز تحقيقاتي، بيمارست با تشكيالت مصوب شامل دانشكده

باشد كه هر واحد  غيره ميالملل و بهداشت درمان، مراكز بهداشتي، شعب بين

 مؤسسههاي  اجراي قسمتي از برنامهعهده دار بخشي از توليد خدمات و

الذكر را  از واحدهاي فوقاست ساالنه حداقل ده درصد موظف مؤسسه. باشد مي

ه رييست أهي تصويب، اجراييويارييس واحد مؤسسهمدير امور ماليبا پيشنهاد 

به عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين  مؤسسهرييسوابالغ  تأييدوبا  مؤسسه

 .نمايد
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شود كهانجام  به واحدهايي اطالق مي :واحد اجرايي مستقل :1تبصره

هاي ابالغي از  نامه ودستورالعمل ي و معامالتي آن براساس اين آيينمالعمليات

فني  ويا مقام مجاز از طرف ايشانكه توسط كميتهءمناا هيأتسوي رييس 

 .پذيرد اين آيين نامه تهيه شده، صورت مي105مادهوتخصصي مالي موضوع 

 گذاري  سياستز لحاظ غير مستقال واحدهاي اجرايي مستقل وكليه :2تبصره

ها  مالي و معامالتي دانشگاهنامه  آيين، مؤسسهتصميمات ،مقررات وتابع قوانين

 . باشد مي مؤسسهجراي مصوبات هيأت امناء بوده و مكلف به رعايت و ا

يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين  مؤسسهسال مالي :3333ماده ماده ماده ماده 

 .يابد آخر اسفند ماه همان سال پايان ميماه هر سال شروع و در 

سال  خرداد ماهموظف است با رعايت مقررات مربوطه تا پايان  مؤسسه:4444مادهمادهمادهماده

مدير امور ي مالي نهايي اقدام و پس از امضاء ها صورتبعد نسبت به تهيه 

 مؤسسهرييس، ومؤسسهه رييست أاكثريت اعضاء هيمعاون پشتيبانيو ، مالي

و معاون  مؤسسهرييسامضاء . جهت اظهار نظر به حسابرس مستقل ارائه نمايد

 . اني و مدير امور مالي الزامي استپشتيب

: از جمله(عهدآور مالي كليه اسناد و اوراق ت:5555مادهمادهمادهماده

يا مقامات مجاز از ( مؤسسهرييس، با امضاء )مشابهمواردبهاداروچك،سفته،اوراق

و در ) يا مقامات مجاز از طرف وي( مؤسسهمالي امور و مدير ) طرف ايشان

امورمالي واحد  رييسواحد و رييسمورد واحدهاي اجراييمستقل نيز با امضاء
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بر اساس قوانين و مقررات  مؤسسهقراردادهاي  چنينمهمعتبر خواهدبود و 

 . نامهخواهد بود اين آيين 44به استناد ماده مربوطه و 

از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك فقره حساب اصلي  مؤسسه:6666مادهمادهمادهماده

به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد 

تواند در خصوص افتتاح ساير  مي مؤسسهنمايد و  ي مجاز افتتاح ميها بانك

ي پرداخت ها حسابي مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از ها حساب

اقدام  اًسابدون اخذ مجوز از خزانه رنامه  آيينموجود، با رعايت مقررات اين 

 . نمايد

يا ( مؤسسهرييسبه امضاء مشترك  مؤسسهي ها حساببرداشت از : 1تبصره

خزانه داريا مقام مجاز از طرف (و مدير امور مالي ) مقامات مجاز از طرف ايشان

 . باشد مي) وي

 رييسي واحدهاي اجرايي به امضاء مشترك ها حساببرداشت از : 2تبصره

 . امور مالي واحد اجرايي مي باشد رييسواحد اجرايي و 

 رييسا درخواستكتبي افتتاح هر نوع حساب بانكي براي واحد اجرايي ب: 3تبصره

مدير به  پس ازارجاع) يا مقام مجاز از طرف ايشان(مؤسسهرييسواحد اجرايي از 

مجاز از  يا مقام(مؤسسهرييسجهت اظهارنظر فني با تشخيص  مؤسسهامور مالي

 .شدبا مي) طرف ايشان
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ي بانكي خود ها حسابملزم به ارائه فهرست و شماره كليه  مؤسسه:4تبصره

 . امناء مي باشد  هيأتي به يواحدهاي اجراو

، و واحدهاي اجرايي مؤسسهبه منظور تمركز درآمدهاي اختصاصي، :7777مادهمادهمادهماده

ي ها بانكي بانكي غير قابل برداشت در ها حسابتوانند به تعداد مورد نياز  مي

از طريق خزانه يا (نامه  آييناين ) 6(مجاز كشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده 

موظفند  آن مؤسسه و واحدهاياجرايي. افتتاح كنند) ها ناخزانه معين است

به اين حساب ها واريز نموده  با ذكر شناسه واحد درآمدهاي اختصاصي خود را

پس ازدريافت    مؤسسه. آنرا عودت خواهد داداًعين،استان و خزانه يا خزانه معين

آنها السهم  حقيربط به تناسب نه نسبت به توزيع آن در واحدهاي ذوجوه از خزا

درصد از درآمدهاي اختصاصي اين واحدها به  5 كثرحدا.اقدام خواهد نمود

قابل هزينه در خود واحد و يا ستاد وساير واحدها مي  مؤسسهتشخيص رئيس 

نسبت هايي را كه هيات امناء به صورت تكليفي هر ساله از محل ".باشد

اين ميزان  مذكور برحسب ضرورت تعيين نموده ومي نمايد به سرجمعاعتبارات 

 ."افزوده مي شود

، وثيقه، وديعه الضمان به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده، وجه: 8888مادهمادهمادهماده

حساب بانكي  تواند به تعداد مورد نياز مي مؤسسه، شود ميو يا نظاير آن دريافت 

ستاد و واحدهاي اجرايي مكلفند . هاي مجاز كشور افتتاح نمايد خاصي در بانك

. دارند به اين حساب واريز نمايند را كه تحت عناوين فوق دريافت مي وجوهي
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ها به  به منظور استرداد وجوه اين حساب هاي مزبور فقط برداشت از حساب

با رعايت مفاد اين  مؤسسهواريز كننده وواريز يا ضبط آن به نفع 

 .هاي مربوطهمي باشد ودستورالعملنامه آيين

مي تواند در صورت نياز از ) يا مقام مجاز از طرف ايشان( مؤسسهرييس: تبصره

استفاده  مؤسسههاجهت انجام امور جاري يا سرمايهگذاري  وجوه اين حساب

 . ديه باشدأنمايد، مشروط به آنكه در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل ت

واجد به مدت چهار سال از بين كارشناسان ) دار خزانه(مدير امور مالي :9999مادهمادهمادهماده

اي و اجرائي به  هاي امور مالي با حداقل چهار سال تجربه حرفه صالحيت رشته

امناء و ابالغ هيأتوبا تصويب  مؤسسهرييستأييدپيشنهادمعاون پشتيباني و 

هماهنگي الزم بر اساس  تأمينبه منظور اعمال نظارت مالي و  مؤسسهرييس

وظايف مشروح زير انتخاب و به اين سمت جهت انجام نامه  آيينمفاد اين 

 : شود  منصوب مي

ر بر عمليات از طريق نظارت مستم مؤسسههاي مالي  تهيه و تدوين صورت -1

بر اساس اين آييننامه،  ها حساب، نگهداري و تنظيم امور مالي، محاسباتي

و تهيه  ها آنمقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سالمت 

 . يگزارشاتمالي مديريت

 مؤسسهاعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي -2

 .وواحدهاي اجرايي
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هاي نظارتي قانوني با  حسب مورد با دستگاه مؤسسهتبادل اطالعات مالي  -3

 ).يا مقام مجاز از طرف ايشان( مؤسسههماهنگي رييس 

اوراق ها و  ها و سپرده نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه -4

 .مؤسسهآمدهاي نظارت بر وصول به موقع دروبهادار

 غير مستقلنظارت بر عملكرد مالي واحدهاي اجرايي مستقل و  -5

آالت و  شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين -6

 .مؤسسههاي  تجهيزات و دارائي

 .اطالع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز -7

 .هاي ابالغيوزارت متبوع اجراينظام نوين مالي براساسدستورالعمل-8

كه در چارچوب بودجه تفصيلي مؤسسهراي آن بخش از عمليات مالي اج -9

 .باشد امناء بر عهده مديرامور مالي مي هيأتمصوب 

 .سنواتيهاي رساني مانده حسابوزبرپيگيري و  -10

امناء از  هيأتشده  تأييد) خزانه دار(در صورتيكه مدير امور مالي : 1تبصره 

 مؤسسهسمت خود استعفا داد، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود، رييس 

امناء به عنوان  هيأتتواند فرد واجد شرايطي را تا تشكيل اولين جلسه  مي

 هيأتمكلف است در اولين جلسه  مؤسسه. سرپرست امور مالي منصوب نمايد

اين ماده 5طبق تبصره ) خزانه دار(امناء نسبت به تعيين تكليف مدير امور مالي 

مي تواند وظايف تعيين شده خود را در ) خزانه دار(مدير امورمالي . اقدام نمايد
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به معاونين يا روساي امور مالي واحدهاي غيرمستقل حسب مورد نامه  آييناين 

 .دتفويض نماي

مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اشتغال : 2تبصره

 .مجلس تحويل و تحول اقدام نمايند ير مالي جديد نسبت به تنظيم صورتمد

گيرنده رسيده باشد و  دهنده و تحويل مجلس بايد به امضاي تحويل صورتينا

در مواردي كه مدير مالي از . ارائه نمايند مؤسسهنسخه اول آن را به حسابرس 

تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضور وي امر تحويل 

و تحول ميسر نباشد ابواب جمعي وي با حضور حسابرس و نماينده 

اين موارد در خصوص . و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد مؤسسهرييس

نيز صادق بوده و الزم است مدير امور مالي ي ايامور مالي واحدهاي اجر رييس

 .نيز نظارت داشته باشد مؤسسه

زئي يا كلي در تواند انجام امور مالي خود را به صورت ج مي مؤسسه:3تبصره 

واجد صالحيت  موسسات  به  مؤسسهمدير امور ماليتأييدبا  قالب مديريت پيمان

 . باشد نميهاي وصول درآمد اين بند مشمول واحد. اگذار نمايدو

 هيأتو موافقت  مؤسسهرييستغيير مدير امور مالي به پيشنهاد عزل و: 4تبصره 

 .باشد امناء بالمانع مي هيأتباشد و انتخاب مجدد ايشان با تائيد  امناء مقدور مي

يط موضوع اين مادهجهت انتخاب نفرازافرادواجد شرا3حداقل:5تبصره

 .بايد معرفي گردد ءامنا هيأتاز  ) دار خزانه(امور ماليعنوانمديرب
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و ضـرورت   خدمات وفعاليت هـا به منظور دستيابي به قيمت تمام شده :10101010مادهمادهمادهماده

اصالحات نظام مالي بخش سالمت در راسـتاي اسـتقرار نظـام نـوين مـالي و      

اجراي هلدينگ و شبكه عصبي مالي و در نتيجه ارتقاء سطح كنترل داخلـي در  

در  وري و تعـالي عملكـرد، افـزايش بهـره    بخش و ارتقاء مستمر كيفيت خدماتو 

باشـد بـه تعـداد     موظـف مـي   مؤسسهمندي آحاد جامعه ، نهايت افزايش رضايت

ايجـاد   مجزا در قالب واحد اجرايي مستقلواحدهاي اجرايي خود، عمليات مالي 

مـالي و معـامالتي    هاي اجرايي مستقل و انجام عمليـات نحوه اداره واحد. نمايد

هـاي ابالغـي از سـوي     العملتوردس اين ماده ونامه و آيينآن براساس مفاد اين 

كميتهفني وتخصصـي   يا مقام مجاز از طرف ايشانكه توسطو ءامنا هيأترييس 

 .پذيرد ، صورت مينامه تهيه شده اين آيين105مالي وبودجه موضوع ماده 

هـا، مراكـز    درصـد از دانشـكده   10نه حـداقل تـا   موظف است سـاال  مؤسسه.1

، شبكه بهداشت درمـان، مراكـز بهداشـتي خـود را بـه      ها ناتحقيقاتي، بيمارست

 .عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين نمايد

ويا  مؤسسهمدير امور مالينحوه انتخاب واحد اجرايي مستقل با پيشنهاد كتبي .2

 تأييدبا و مؤسسهه رييسهيأتتصويب و مؤسسهرييسي به يرييس واحد اجرا

 .باشد مي مؤسسهرييسوابالغ 
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نامـه   آيينانجام عمليات مالي و معامالتي درچارچوب اين  اين مراكز به لحاظ.3

ميــزان اختيــارات محولهــدر قالــب    واختيــارات محولــه مســتقل بــوده و    

 .دباش ميمؤسسهرئيسه  هيأتهاي ابالغي با تشخيص   دستورالعمل

و نـامه  آيينكليه مفادمندرج در اين هاي اجرايي مستقل مكلف به رعايت واحد.4

لـه  از جممربوطه قوانين و مقررات در قالب  مؤسسهگذاري و تصميمات   سياست

واحـد   رييسبديهي است . هاي ابالغي نظام نوين مالي خواهند بود دستورالعمل

خصــوص وســاير مســئولين واحــد اجرايــي حســب مــورد درامــور مالي ريــيسو

هـاي نظـارتي شخصاًپاسـخگو     كليـه دسـتگاه  هاي محولـه در مقابـل    مسئوليت

 .خواهند بود

اي، تملـك   هزينـه هاي مزبور از اعتبـارات مصـوب   سهم اعتباري كليه واحد.5

ي ايـن  از درآمدهاي اختصاص% 5كثرحدا(اي و درآمد اختصاصي دارايي سرمايه

در قابل هزينه  مؤسسهرييسيابد وبا تشخيص  اختصاص مي مؤسسهواحدها به 

در قانون بودجه هر سـال   كه مؤسسه)ستادوسايرواحدها مي باشدخودواحد ويا 

وبراساس سرانه نامه آييناين  24سط كميته موضوع ماده تو. گردد تصويب مي

هاي تحقيقاتي، پرسـنلي، امكانـات فيزيكـي و وظـايف محـول شـده و       پروژه

سـال قبـل    ارائه صورتهاي مـالي  يازاهاي عملياتي تنظيم بودجه ودر شاخص

يا مقاممجاز از طرف (مؤسسهرييستوسط هاي داخلي تعيين و  نامه تفاهموطبق 

 . گردد هاي مزبور ابالغ ميبه واحد)ايشان
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ساير اي و درآمد اختصاصي و تملك دارايي سرمايه _اي  كليه اعتبارات هزينه.6

به عنوان كمك تلقـي شـده ودر سـتاد بـه     منابع حواله شده به واحدهاي اجرايي

تپاسخ گوئي مصرف منـابع در واحـدهاي   ومسئولي. گردد ميهزينه قطعي منظور 

 .ها خواهد بودمزبور با مسئوليناين واحد

هاي هاي اجرايي مستقل مكلف هستند ضمن نگهداري اسناد مالي،صورتواحد.7

جهت ر تـا پايـان ارديبهشـت مـاه سـال بعـد      اكثمالي نهائي هر سال خود را حد

 مؤسسـه رييسبراي تصويب به  مؤسسههاي مالي نهائي تلفيق در صورتبررسي و

 .تحويل نمايند

حسب مورد در خصوص هـر يـك از    وساير معاونين مؤسسهمعاون پشتيباني .8

معـامالتي و  مالي ونامه  آييناي اجرايي مستقل ملزم به كنترل اجرايمفاد هواحد

بوده مؤسسـه ه رييست أغي و ارائه گزارش پيشرفت، به هيهاي ابال العمل دستور

 .باشند ارائه اطالعات درخواستي ميملزم به همكاري و اجراييوواحدهاي 

هـاي   م سيسـتم واحد اجرايي مستقل موظف است بر اساس ظرفيـت خودتمـا  .9

ص، بستري، پذيرش، ترخي:ها نابعنوان مثال در بيمارست(ود را خ...اداري، مالي و

ـ . مكـانيزه نمايـد  ) پرسنلي، كلينيكـي، پـاراكلينيكي   هـاي   كـه سيسـتم  طوريه ب

مديريت بيمارستاني و حسابداري به صورت يكپارچه و در قالب نظـام  اطالعات 

 .اطالعات مديريت استقرار يابد
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بـا   نظر در واحـد اجرايـي  هاي مورد سازي سيستم ري استقرار و پيادهگي جهت.10

 .رويكرد مشتري محور بايستي طراحي شود

ت علمي كـه در واحـد اجرايـي مسـتقل شـاغل      أحقوق ومزاياي اعضاي هي.11

دانشكده علوم /السابق توسط دانشگاه  في  كما،)طبق احكام استخدامي(باشند  مي

ــاني مربوطــه پرداخــت   ــيپزشــكي و خــدمات بهداشــتي درم ــيكن . شــود م ل

نظـام نـوين   نامـه   آيـين طبـق   از محل منابع واحد اجرايـي ي كارانه ها پرداخت

 .گردد مي اقدامو  تأمينها نابيمارست

موظف به كنترل ونظارت مستمربر عملكرد مالي واحـدهاي   مدير امور مالي.12

جهـت   مؤسسـه ه رييسـ فوق وارائه گزارش ارزيابي هر چهار ماه يكبار به هيأت 

ـ وواحـدهاي اجرا  باشـد  مـي در صورت لزوم گيري  تصميمواطالع  ي ملـزم بـه   ي

 .باشند كاري وارائه اطالعات درخواستي ميهم

ايــن  6مــاده  3ضــمن رعايــت مفــاد تبصــره توانند مــي مســتقلواحــدهاي .13

هـاي   نظـائر آن را در حسـاب  حساب هاي سپردهوتضمينات وودايـع و نامه آيين

 .دندر واحد نگهداري نماي همربوط

امور مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي  رييس::::11111111ماده ماده ماده ماده 

 تأييدو مؤسسه) خزانه دار(مدير امور ماليمرتبط با امور مالي كه به پيشنهاد 

ال انتخاب و به اين سمت س 4، براي مدت مؤسسهابالغ معاون پشتيباني و

 .شود ميمنصوب 
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، عمليات اجرايي مالي ايي مستقلهاي اجرامور مالي در واحد رييس: الف

خزانه (امور مالي  واحد اجرايي و با نظارت مدير رييسومعامالتي را زير نظر 

هاي ابالغي به وي محول  ودستورالعملنامه  آيينبر اساس اين  كه مؤسسه) دار

در حدود اختيارات اين  دهد و در قبال وظايف محوله و ميانجام  شود مي

در مراجع قانوني و نظارتي پاسخگو  اًربط مسئول و شخصو مقررات ذينامه آيين

 .خواهد بود

، در مورد وظايف و امور مالي در واحدهاي اجرايي غير مستقل رييس: ب

به وي نامه آيينو بر اساس اين  مؤسسهاختياراتي كه از طرف مدير امور مالي 

گيرنده ضمن تعهد به پاسخگوئي  گردد مسئول بوده و فرد تفويض تفويض مي

در اًبوده و شخصنامه آيينبه مقام تفويض كننده، مكلف به رعايت مفاد اين 

 .بودمراجع قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد 

دار و داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در  كه فرد صالحيت  درصورتي:1تبصره

 رييسبه عنوان (مجاز به بكارگيري مدير امور ماليوجود نداشته باشد  مؤسسه

 .افراد داراي تجربه كافي مي باشد) امور مالي واحد

خزانه (مدير امور ماليمستقل به پيشنهاد  امور مالي واحد اجراييرييس:2تبصره

براي مدت  ،مؤسسهابالغ معاون پشتيباني و مؤسسهرييسيد أيبا تو مؤسسه) دار

 .شود ميال انتخاب و به اين سمت منصوب س 4
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ي غيرمستقل به پيشنهاد مدير امور يامور مالي واحد اجرا رييسر تغيي:3تبصره

ي يامور مالي واحد اجرا رييسوتغيير يد و ابالغ معاون پشتيباني أيتمالي و

وابالغ معاون پشتيباني  مؤسسهرييستأييدوبا تقل به پيشنهاد مدير امور مالي مس

 ضوابط مربوطه بالمانع رعايتو انتخاب مجدد ايشان با باشد  ميمقدور  مؤسسه

همچنين زمان تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول در مورد مسئولين .است

 .بودماه خواهد و جديد واحدهاي تابعه حداكثر يك مالي قديم

و تصويب  مؤسسهرييسحسابرس شخص حقوقي است كه با پيشنهاد ::::12121212مادهمادهمادهماده

 حسابدار( ايران حسابداران رسمياعضاي جامعه ت امناء ساليانه از بين أهي

ت امناء قرائت و أگزارش حسابرسي ساالنه در هي. رددگ انتخاب مي) رسمي

ر نظر، امناء نسبت به بندهاي گزارش حسابرس به ازاي هر بند اظها هيأت

و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت مي نمايدگيري و تعيين تكليف  تصميم

 .تصميمات الزم اتخاذ خواهد نمود مؤسسهبه تصويب صورتهاي مالي 

 مؤسسهوظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري  :1تبصره

 ها دستورالعملاساس  برمؤسسهو اظهار نظر نسبت به آن وصورتهاي مالي 

 .باشد ها و اصول متداول حسابرسي ميواستاندارد

 هيأتشده از سوي   موظف به پيگيري تكاليف تعيين مؤسسهرييس: 2تبصره

امناء در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتيجه 

 .نمايد امناء گزارش مي هيأترا به 
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نسخه به 3كه  نسخه تهيه8در  مؤسسهگزارش حسابرس : 3تبصره

بقيه به و))خزانه دار(،مدير امور ماليمعاون پشتيباني،مؤسسهرييس(مؤسسه

 .شود مستقيماً تحويل ميامنا هيأتخانه دبير

مي تواند نسبت به  مؤسسه،نامهاين آئين 10تاي اجراي ماده در راس: 4تبصره

 مؤسسهرييسمستقلبا نظر  اجراييانتخاب حسابرس مستقل براي واحدهاي 

وگزارش  مؤسسهكه نافي مسئوليت ايشان و انجام حسابرسي كلي اين منوط به

 .امناء نگردد، اقدام نمايد هيأتآن به 

ها،  موظف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه، دارايي مؤسسه:13131313مادهمادهمادهماده

ها و تعهدهاي مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابل  ها، هزينه بدهي

هاي  برمبناي روشهاي نظام نوين مالي و را بر اساس دستورالعمل مؤسسه

 . ي خود ثبت و نگهداري نمايدها حسابمتداول حسابداري در 

 

 

 

 

 بودجه و منابع مالي درآمدبودجه و منابع مالي درآمدبودجه و منابع مالي درآمدبودجه و منابع مالي درآمد: : : : فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

است كه براي يك سال مالي تهيه مؤسسهبودجه تفصيلي برنامه مالي ::::14141414مادهمادهمادهماده

اعتبارات (منابع مالي  ها و شود و حاوي پيش بيني كليه دريافت مي

رف مالي و برآورد مصا) اي،تملك دارايي، درآمد اختصاصي و ساير منابع هزينه
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داخت تعهدات معوق در هاي عملياتي ساالنه و پر براي اجراي برنامه مؤسسه

پيشنهاد و به تصويب  مؤسسهرييسباشد كه توسط  هاي مختلف مي قالب برنامه

 .رسد مي مؤسسهامناء  هيأت

هاي تدوين شده بودجه تفصيلي  ملزم به پيروي از فرم مؤسسه: 1 تبصره

 . امناء خواهد بود هيأتدبيرخانه 

هاي بودجه  مجاز به جابجايي، افزايش وكاهش در اعتبار برنامه مؤسسه:2تبصره

ها  حداكثر به ميزان بيست درصد برنامه) مناءاهيأتبا تصويب (تفصيلي 

هاي بودجه تفصيلي توسط حسابرس كنترل و در  عدول از برنامه.باشد مي

 .رددگ امناء منعكس مي هيأتگزارش ايشان به 

حداكثر سه درصد از اعتبارات ابالغي از بودجه عمومي دولت و درآمد : 3تبصره

و ساير نامه آيينوساير منابع بدون الزام به رعايت مفاد اين  مؤسسهاختصاصي 

بوده و حسب صالحديد ايشان به هزينه  مؤسسهرييسمقررات عمومي در اختيار 

 . گرفته مي شود

موظف به تهيه برنامه اجرايي و عملياتي ساالنه خود درقالب  مؤسسه::::15151515مادهمادهمادهماده

هاي  اي و طرح هاي هزينه كه شامل كليه فعاليت مؤسسهبرنامه استراتژيك 

گذاري در جهت تجهيز، بهبود و يا گسترش  اي و سرمايه تملك دارايي سرمايه

يابي به اهداف تعيين شده صورت اي در راستاي دست هاي هزينه فعاليت



هاي علوم پزشكي ها ودانشكده معامالتي  دانشگاهنامه مالي و  آيين  

 

١٨ 

منعكس  مؤسسهالزم است به نحو مناسب در بودجه تفصيلي باشدو پذيرد،مي مي

 . گردد

مشخصي است كه براي  عمليات و خدمات مستمر و: هاي جاري فعاليت::::16161616مادهمادهمادهماده

 . شود هاي برنامه طي يك سال اجرا مي رسيدن به هدف

: اي هاي سرمايه وتملك دارايياي  هطرح عمراني و مخارج سرماي ::::17171717مادهمادهمادهماده

هاي دوره مطالعه و يا اجرا است  وعه عمليات و خدمات مشخص و هزينهمجم

و بر اساس مطالعات توجيهي، فني و  مؤسسهكه در جهت دستيابي به اهداف 

گذاري  و با اعتبار مشخص به صورت سرمايهاقتصادي، اجتماعي در مدت معين 

هاي  انجام و تمام يا قسمتي از هزينه مؤسسهامنا، توسط  هيأتس از تصويب پ

يا اعتبارات اختصاصي وساير ) كمك(اجرايي آن از محل منابع عمومي دولت 

 .مي گردد تأمينمنابع

مجموعه عمليات مشخصي است كه در : گذاري هاي سرمايه فعاليت::::18181818مادهمادهمادهماده

يا رفاه  مؤسسههاي  فعاليتش ، تجهيز و بهبود و گسترمؤسسهجهت اهداف 

حسب وظايف (بيني و منافع اجتماعي  كاركنان با تعيين نرخ بازده مورد پيش

اينگونه . گيرد ه توجيهي، فني و اقتصادي صورت ميدر مطالع) حاكميتي

 .امناء برسد هيأتبه تصويب  است ها الزم فعاليت

اي، تملك دارايي و اختصاصي  شامل اعتبارات هزينه مؤسسهمنابع مالي ::::19191919مادهمادهمادهماده

منظور شده در قوانين بودجه ساالنه دولت و يا وجوه حواله و يا ابالغ اعتبار 
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، وجوه حاصل )ملي و استاني(شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي 

ارات مصرف نشده سنوات قبل، هدايا، از تسويه مطالبات سنواتي، مانده اعتب

 .ت بانكي و ساير منابع مي باشد، تسهيال هاي مردمي كمك

 مؤسسهاعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت براي هر سال : 1تبصره

 مؤسسهازسال قبل بر اساس بهاي تمام شده خدمات و كسري منابع توسط 

تنظيم و به مراجع ذيصالح ارائه مي شود تا به صورت كمك در بودجه كل 

 .كشور منظور و تصويب شود

اصي تحقق يافته و اعتبارات اختصاصي شامل كليه درآمدهاي اختص :2تبصره

بايد به حساب خزانه بوده وباشد ،كه كالً قابل هزينه وتعهد  مي مؤسسهوصولي 

 .واريزگردد

درآمد اختصاصي شامل كليه درآمدهايي است كه طبق مقررات در : 3تبصره

بهداشتي، پژوهشي،زاي ارائه خدمات آموزشي، ادرياو مؤسسهاجراي وظايف 

هاي علمي،  ها، همايش غذايي، فرهنگي، تبليغاتي، كنگره درماني، دارويي و

ارات وارده به اموال اي، فني و وجوه حاصل از خس ورزشي، مشاورهرفاهي، 

منقول، جرائم غيبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده وقابل امحاء، منقول و غير

و  ماشين آالت و تجهيزات، امالك و ابنيه خودرو،(ها  فروش و يا اجاره دارايي

گذاري،عدم  و وجوه حاصل از سرمايهعوايدچنينهمو)مؤسسهامكانات 

، ضبط ها، تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي ، قولنامهقراردادهااجراي
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بيني شده در اين  ها و يا كليه موارد مطروحه پيش نامه ودايع، ضمانتها، سپرده

گردد و يا مجوز  غيره وصول ميحقوقيودولتي واز اشخاص حقيقي ونامه آيين

 .امناء صادر شده باشد هيأتوصول آن توسط 

به سر جمع اعتبارات ممكن از هر محل  مؤسسهاعتبارات دريافتي : 4تبصره

 .باشد قابل مصرف مينامه آيينافزوده شده و در قالب مفاد اين  مؤسسه

واستفاده  مالي تأمينمنظور افزايش درآمدها و ه مجاز است ب مؤسسه:20202020مادهمادهمادهماده

يا فروش ظرفيت ،معاوضه مشاركتنسبت به واگذاري،از اموال ودارائي ها  بهينه

، امالك و ابنيه خود و يا منقولربالاستفاده از فضا، امكانات، اموال غي

و بررسي ) المللي ينملي و ب(هاي اقتصادي پس از بازاريابي مناسب  فعاليت

دولتي  موسسات  ، از طريق بخش غير دولتي يا ديگرمؤسسهصرفه و صالح 

به نحوي كه وظايف حاكميتي آن امناء اقدام نمايد هيأتپس از كسب مجوز از 

 ي كهبراساس دستورالعملنحوه فروش وواگذاري ومشاركت .مخدوش نگردد

 نامه تهيه شده، اين آيين105فني وتخصصي موضوع ماده هاي توسط كميته 

 .مي باشد

 مؤسسهرييسامناء، توسط  هيأتپس از تصويب  مؤسسهبودجه تفصيلي :21212121مادهمادهمادهماده

 .گردد ابالغ مي مؤسسهي پشتيبان جهت اجرا به معاون

نامه  تنظيم و تخصيص اعتبار به واحدهاي اجرايي بر اساس تفاهم:22222222مادهمادهمادهماده

هاي مالي  منطبق برسياستداخلي وبر مبناي قيمت تمام شده خدمات و 
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السهم  ، حجم عمليات و ارائه خدمات مرتبط وبه تناسب حقمتناسب باعملكرد

 .خواهد بود  مؤسسهاز كل اعتبارات  هاآن

هاي دستمزد  دمات، عبارت است از مجموعه هزينهقيمت تمام شده خ:23232323مادهمادهمادهماده

هاي  استهالك وهزينه وشده يك واحد خدمت  مستقيم، مواد و سربار جذب

 .كه در فرآيند عمليات امور مالي شناسايي شده باشدعمومي واداري 

هاي مالي  به واحدهاي اجرايي بر اساس سياستتخصيص منابع ::::24242424مادهمادهمادهماده

، تعهد شده منعقده بر مبناي درآمدهاي وصولي هايداخلي نامه و تفاهم مؤسسه

از محل منابع عمومي دولت و ساير منابع و وتخصيص منابع اعالم شده

توسط  مؤسسهمفاد بودجه تفصيلي در راستاي اهداف عملياتي  چنينهم

، )خزانه دار(، مدير امور مالي ، معاون پشتيبانيمؤسسهرييساي مركب از  كميته

و توسط معاون پشتيباني ابالغ  مدير بودجه با توجه به عملكرد واحدها تعيين

واحدهاي اجرايي موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات تخصيص يافته . گردد مي

و ساير  مؤسسهرييسواحد اجرايي در اين مورد در مقابل  رييساقدام نمايند و 

 .بطشخصاًمسئول خواهدبوديرذمراجع 

و يا تغيير در منابع  مؤسسهي هاي اجراي در صورت تغيير در برنامه::::25252525مادهمادهمادهماده

بيني شده تهيه و تنظيم اصالحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط  پيش

بديهي است در كليه . پذير خواهد بود امناء امكان هيأتو مقررات و تصويب 

 .است مؤسسههاي اصلي  هاي پرسنلي و ماموريت ها اولويت با پرداخت پرداخت
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امناء  أتهيچنانچه در شروع سال مالي بودجه تفصيلي به تصويب ::::26262626مادهمادهمادهماده

اي در انجام  به منظور جلوگيري از هرگونه وقفهنرسيده باشد تا زمان تصويب 

ه هر ماه مجوز خرج بر مبنايرييسهيأتپس از تصويب  مؤسسهامور 
١٢

١

در قانون بودجه كل كشور  مؤسسهاي و تملك دارايي مصوب  اعتبارات هزينه

 .ساير منابع صادر خواهدشدهمان سال و درآمد اختصاصي وصولي و

مردمي با در نظر گرفتن نيات هاي  نحوه مصرف هدايا، وقف و كمك::::27272727مادهمادهمادهماده

اس ارزش جاري، هاي اهدايي بر اس رسد و دارايي اهداكننده به مصرف مي

 كه كمك در مواردي . گردد ثبت مي مؤسسههاي  شناسايي و در حساب

به حساب وجوه فوقباشدمشخص نت اهدا كننده نيوباشدنقدي بصورت 

 .رسد به مصرف ميمؤسسهرييسهاي مردمي واريزو طبق تشخيص  كمك

اي  هاي تملك دارايي سرمايه مواقعي كه پس از تصويب بودجه طرحدر ::::28282828مادهمادهمادهماده

بيني شده ميسر نباشد  ها در زمان پيش به عللي رسيدن به اهداف كليه طرح

امناء، چند طرحي را كه اولويت دارند طبق  هيأتتواند با تصويب  مي مؤسسه

هاي همان برنامه را در مورد اين  كميل نمايند و اعتبارات ساير طرحبرنامه ت

هاي اولويت دار هزينه و در بودجه تفصيلي طرح هاي تملك دارايي  طرح

 .امناء برساند هيأتتأييداصالح و به 
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 هاهاهاها    ها و هزينهها و هزينهها و هزينهها و هزينه    پرداختپرداختپرداختپرداخت: : : : فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

 

 

و  مؤسسهف اعتبار عبارت است از منابع مالي كه در جهت نيل به اهدا::::29292929مادهمادهمادهماده

 هيأتدر چارچوب بودجه تفصيلي مصوب  مؤسسههاي  انجام عمليات و برنامه

منوط به  مؤسسهونه وجهي توسط گپرداخت هر. رسد امناء به مصرف مي

اي بودجه تفصيلي، ه بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي و اصالحيه پيش

 . مي باشد مؤسسه
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شخاص حقيقي و به خودي خود براي ا مؤسسهوجود اعتبار در بودجه  -تبصره

ي تفاهم نامهكند و استفاده از اعتبارات بايد در قالب  حقوقي ايجاد حق نمي

 . باشدنامه آيينهاي صادره و با رعايت مقررات اين  تخصيصداخلي و

 ايشانيا مقامات مجاز از طرف  مؤسسهرييسها با دستور  كليه پرداخت::::30303030مادهمادهمادهماده

تأمين اعتبار انجام پس از اجراييواحد  رييسودر واحدهاي مستقل با دستور 

 -2گردان  تنخواه -1: ، عبارت است ازمؤسسهيها انواع پرداخت. پذيرد مي

ماشينĤالت، تجهيزات خريد اموال، -5هزينه  -4الحساب  علي -3پرداخت  پيش

 ساير-6.تملك دارايي سرمايه ايو 

و يا واحدهاي اجرايي جز در مواردي كه  مؤسسههاي  كليه پرداخت::::31313131مادهمادهمادهماده

ي بانكي و ها حساب، بايد از طريق و مقررات ترتيب ديگري مقرر داشتهقوانين 

 :منوط به آنكه گواهي بانك حاكي برموارد زير باشد. به وسيله چك انجام گيرد

 انتقال وجه به حساب ذينفع  •

 پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او •

 حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او  •

يا مقام مجاز از طرف  مؤسسهرييسدر موارد استثنائي كه با تشخيص  -تبصره

اخذ  اجراييواحد  رييسهاي مستقل با تشخيص ومسئوليت ودر واحدايشان 

يكي از مقامات مذكور،  تأييدامضاء از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، 
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كننده وجه  رسيد دريافت) بصورت چك يا نقد(ع داير بر پرداخت وجه به ذينف

 .تلقي و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است

عبارت است از : )گردان حسابداري تنخواه(اعتبارات پيش دريافت:32323232مادهمادهمادهماده

هاي سال و  وجوهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام هزينه

 .دهد قرار مي مؤسسهات قبل در اختيار هاي قابل پرداخت سنو بدهي

 

عبارت است از مبالغي كه بر مبناي : وجوه پرداختي به واحدهاي اجرايي: تبصره

با درخواست وجه براي انجام ها و تخصيص اعتبار و  نامه ، تفاهميبودجه تفصيل

 .مي گيردواحد اجرايي قرار ها در اختيار  ها و ساير پرداخت ها، خريد دارايي هزينه

گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از طرف مدير امور مالي  تنخواه::::33333333مادهمادهمادهماده

هاي اجرايي امور مالي در واحد رييسوويو يا مقامات مجاز از طرف  )خزانه دار(

هاي واحدرييسيا مقامات مجاز از طرف ايشان و مؤسسهرييستأييدمستقل با 

. گيرد يدها در اختيار كارپرداز قرار ميها و خر ، براي انجام هزينهاجرايي مستقل

باشد، سقف يا تعداد پرسنل  مي جزئيسقف تنخواه كارپرداز تا سقف معامالت 

 .قابل تغيير است مؤسسهرييستشخيص  بامسئولفقط 

ربوط بر عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات م:پرداختپيش ::::34343434مادهمادهمادهماده

با  ها الحساب وعلي ها العمل پيش پرداخت رطبق دستواساس احكام و قراردادها 

 .شود ، پيش از انجام تعهد پرداخت ميويامقامات مجاز مؤسسهتشخيص رئيس 
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از نظور اداي قسمتي الحساب، عبارت است از پرداختي كه به م علي::::35353535مادهمادهمادهماده

 .گيرد صورت مي ها الحساب وعلي ها العمل پيش پرداخت رطبق دستو تعهد

، استهالك و كاهش  ها، تعهدات ، پرداختي آن دسته از مخارج: هزينه::::36363636مادهمادهمادهماده

باشد  ها بر اساس اصول متداول حسابداري طي يك دوره مالي مي ارزش دارايي

ها در راستاي اجراي  كه به منظور توليد كاالها، خدمات و انجام ساير فعاليت

 .گيرد صورت مي مؤسسهليات اصلي و مستمر عم

ها،آن بخش از  خريد اموال، ماشين آالت ، تجهيزات وسايردارايي::::37373737مادهمادهمادهماده

باشد كه ما به ازاي آن دارايي با عمر مفيد  مي مؤسسهها وتعهدات  پرداخت

 .ايجاد نمايد مؤسسهمشخص جهت 

آالت و تجهيزات كه منجر به  ماشينهر نوع پرداخت جهت اموال، : تبصره

افزايش عمر مفيد يا تكميل آن گردد به بهاي خريد آن دارايي افزوده و از 

 . شود تاريخ ايجاد، نسبت به محاسبه استهالك اقدام مي

ديه تعهدات أت مجاز براي تاي است كه كتباً به وسيله مقاما حواله اجازه::::38383838مادهمادهمادهماده

اعتبارات مربوطه عهده مدير امور مالي هاي قابل پرداخت از محل  و بدهي

 . شود امور مالي واحد و در وجه ذينفع صادر مي رييسو) خزانه دار(

تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير ::::39393939مادهمادهمادهماده

 مؤسسههاي  براي نيل به اجراي برنامه ها آنم هايي كه تحصيل يا انجا پرداخت

 .و واحدهاي اجرايي ضروري است
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ندرج دادن تمام يا قسمتي از اعتبارم اعتبار عبارتست ازاختصاص تأمين:40404040مادهمادهمادهماده

انجام هزينه وخريد دارائي وايجاد تملك دارائي  براي مؤسسهدر بودجه تفصيلي 

 .و واحداجرايي خواهدبود مؤسسهوتعهد كه مبناي آن، دفتر اعتبارات امور مالي 

 : ناشي از  مؤسسهعبارت است از ايجاد دين بر ذمه :تعهد::::41414141مادهمادهمادهماده

 تحويل كاال يا خدمت ) الف

 . دادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشدراجراي قرا) ب

 صالحيت  احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي) ج

يا مجامع بين  انهايت در سازمالمللي و عضو پيوستن به قرادادهاي بين) د

 .المللي با اجازه قانون

عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب :تسجيل::::42424242مادهمادهمادهماده

 .اسناد و مدارك اثبات بدهي

يا مقام مجاز از  مؤسسهرييسخواست وجه، سندي است كه از سوي در::::43434343مادهمادهمادهماده

كه هايي  يهاي صادر شده و ساير پرداخت طرف ايشان به منظور پرداخت حواله

ورد خزانه يا حسب م(به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه 

 .شود صادر مي) ربطيخزانه معين استان ذ

مقامات مجاز موضوع اين ماده از سوي باالترين مقام اجرايي دستگاه : 1تبصره

اقتصاد و  به صورت كتبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور

 .شوند دارائي استان معرفي مي
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واحد  رييسدر خواست وجه واحد اجرايي، سندي است كه از سوي : 2تبصره

هاي صادر شده و  د اجراييبه منظور پرداخت حوالهاجراييورييس امورمالي واح

 .شود از محل اعتبارات مربوطه صادر مي هايي كه به موجب قانون ساير پرداخت

مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده :44444444مادهمادهمادهماده

اعتبار و تطبيق  تأمينو مقامات مجاز ازطرف ايشان ومسئوليت مؤسسهرييس

مقامات ومؤسسه) خزانه دار(به عهده مدير امور مالي نامه آيينپرداخت با اين 

 هاي فوق در مورد واحدهاي اجرايي مسئوليت. باشد طرف وي ميمجاز از

 .باشد امورمالي واحد مي رييسواحد و رييسمستقل نيز به عهده 

و  اًهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيم در صورتي كه مسئوليت: تبصره

،كلي يا هاي مربوطه قامات فوق به ساير مقامات دستگاهبدون واسطه از طرف م

جزئي تفويض گردد، تفويض گيرنده ملزم به رعايت كليه مقررات بوده و 

كليه كاركنان در برابر وظايف اصلي و محوله در شرح وظايف  چنينهم

 .پاسخگو خواهند بودشخصاًسازماني در قبال مراجع قانوني و نظارتي 

بايد مدارك  حسب مورد و تعهدات انجام شده، خريدهاكليه اسناد هزينه::::45454545مادهمادهمادهماده

 مستنداتي كه از طريق نرم.مثبته زير را حسب مورد همراه داشته باشد 

افزارهاي الكترونيكي قابل احصاء و نگهداري هستند جايگزين اسناد كاغذي 

 .خواهد شد

 خريدهاي داخلي ) الف
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ودر  رسيد انبار يا رسيد تحويل مستقيم-3فاكتور خريد  -2درخواست خريد  -1

 -4 ه انبار كه به امضاء تحويل گيرنده رسيده باشدخصوص مصرف كاال ،حوال

دستور  -5مناقصه حسب مورد يا ترك تشريفاتمربوط به مناقصه  مدارك

كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست  يه درخواستتأييد -6پرداخت 

 در قالب قرارداد يتصوير قرارداد، در مورد خريدها -7اوليه خريد حسب مورد 

، توسط يا نصبصورتجلسه تحويل كاال و تأييددرموارد ضروري  -8

مستقل  در مورد واحدهاي اجرايييا مقامات مجاز از طرف ايشان و مؤسسهرييس

 . حواله انبار خواهد بود / واحد به منزله صدور رسيد انبار رييسنيز توسط 

 : خريدهاي خارجي ) ب

اعالميه بانك و در موارد جزئي صورت حساب  -2درخواست خريد  -1

ودر خصوص رسيد انبار  -4ترخيص كاال ثبت سفارش ومدارك  -3فروشنده 

رد ادر مو(مصرف كاال ،حواله انبار كه به امضاء تحويل گيرنده رسيده باشد

ضروري صورت مجلس تحويل كاال به منزله صدور رسيد انبارو حواله انبار مي 

بجز (مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد  -4) باشد

يه درخواستكننده تأييد -6دستور پرداخت  -5) 55ه ماده در تبصرموارد مندرج 

حسب تصوير قرارداد -7است اوليه خريد مبني بر مطابقت شرايط فني با درخو

 مورد

 : خدمات قراردادي ) ج
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٣٠ 

مدارك انجام  -3قرارداد  -2صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد  -1

ايش يا كاهش كار ابالغ افز -4مناقصه و ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 

مستقل حسب مورد يامقامات  اجراييواحد  رييسيا  مؤسسهرييستائيديه  -5

ارائه تصفيه  -6وضوع قرارداد حسب شرايط قراردادمجاز مبني بر انجام م

 تأمينسازمان (بط حسب مورد يرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذحساب طر

ارائه مستندات مبني بر  -7) اجتماعي، وزارت امور اقتصادي ودارايي و غيره

 .پرداخت به ذينفع

 :خدمات غير قراردادي -1تبصره 

 اجراييواحد  رييسيا  مؤسسهرييس، تائيديه درخواست واحد، صورتحساب

 .، تاييديه و يا مستندات دريافت وجها مقامات مجاز مبني بر انجام كارمستقل ي

الزحمه كار  كار، حق حقوق و مزايا، اضافه: (هاي پرسنلي از جمله پرداخت) د

كمك هزينه ،اضافه كاركنان خارج از شرح وظايف مربوطه و وقت اداري

ها،  حق حضور در جلسه، ماموريتالتدريس، حقدانشجويي،كارها، انترنها، رزيدنت

اخذ گواهي انجام كار جهت  -3دستور پرداخت  -2حكم حقوقي  -1...) كارانه و

يا مقام مجاز از طرف  مؤسسهرييستغييرات مقداري و ريالي ماهيانه ازسوي 

گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به  -4مستقل  اجراييواحد  رييسايشان يا 

هاي  هزينه-6صورتحساب خدمات تشخيصي ودرماني حسب مورد  -5ذينفع 
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٣١ 

يا مقام مجاز از طرف  مؤسسهرييسخارج از كشور مامورين اعزامي با امضاي 

 . ايشان با ارائه مدارك مستند قابل پرداخت خواهدبود

ها، هدايا، تشريفات  ها، پذيرايي هاي دعوت هزينه: ها شامل ساير هزينه) و

ن در هاي علمي و مسابقات دانشجويان و كاركنا ، ورزشي، مسافرتمؤسسه

چاپي و (هاي تحقيقاتي، خريد كتب و مجالت  داخل و خارج از كشور، پروژه

ها و  ها، همايش بليط الكترونيكي و بليط هواپيما، كنگره) الكترونيكي

،شركت و برگزاري مجامع علمي و نمايشگاههاي داخلي و هاي آموزشي  كارگاه

 چنين همهاي بهداشتي و  هاي بهداشت و فعاليت هاي خانه و هزينهخارجي

آموزشي و پژوهشي و ،هداشتي هاي ب لزحمه هاي پرسنلي ناشي از فعاليتا حق

واداري مالي كه خارج از وظايف مستمر پرسنل و بر اساس درخواست  درماني

پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و  انجام مي مؤسسهبط از رمراجع ذي

در اين  بدون رعايت موارد مندرج باشد مي مؤسسهدرمان و آموزش پزشكي و 

هاي اجرايي  العملدستورجلسات وصورتها و يا  صورتحسابماده و بر اساس

واحداجرايي رسيده باشد با  رييسحسب مورد كه به گواهي مسئوالن و 

يا مقام مجاز از طرف  مؤسسهرييسكننده با موافقت  واحد هزينه رييسمسئوليت 

مستقل با تشخيص  اجراييدر مورد واحدهاي . او قابل پرداخت خواهد بود

 .مي باشد اجراييواحد  رييسومسئوليت 
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بيني نشده مدارك مورد  تواند در مواردي كه پيش مي مؤسسهرييس: 1تبصره 

 . نياز را تعيين نمايد

هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهش  هاي مربوط به طرح پرداخت: 2تبصره 

از شمول مقررات اين  مؤسسهتا سقف اعتبارات حوزه پژوهش  مؤسسه

حسب گزارش مجري طرح،  هابايد مستثني بوده وليكن اين پرداختنامه آيين

يا مقام مجاز از طرف مؤسسهرييسنهائي به تائيدپژوهشيومعاون ناظر تأييدپس از 

هاي انجام شده كه در پيشبرد طرح  آن قسمت از هزينه در موردو.برسدايشان 

 مؤسسهرييسناظر و موافقت  تأييدموثر واقع شده حسب گزارش مجري طرح، 

 .يا مقام مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهدشد

هاي مردمي در مراكز ارائه  مي تواند به منظور جلب مشاركت مؤسسه:46464646مادهمادهمادهماده

دهنده خدمات مزبور به بخش  واگذاري واحدهاي ارائهدهنده خدمات نسبت به 

به منظور استفاده بهينه از فضا و امكانات  چنينهمغير دولتي اقدام نموده و 

پس از محاسبه قيمت تمام شده تواند بخشي از خدمات خود را  موجود خود مي

اساس توافق يا در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نموده و بر

 .منظور نمايد مؤسسهو درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصي 

 ، هدايا و اعانه به صورت نقدي يا غير نقدي به افراد و پرداخت كمك:47474747مادهمادهمادهماده

درصدكل اعتبارات موسسه ودر  10تاسقفدولتي يا غير دولتي  موسسات 

بالمانع است مشروط به آن كه به صورت نيازمازادبرآن پس از تائيدهيات امناء
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يا مقام مجاز از طرف ايشان، خدمات فرد حقيقي يا  مؤسسهرييستشخيص 

به  ها اينگونه پرداخت. باشد مؤسسهظايف حقوقي ذينفع در راستاي اهداف و و

مستقل پس  اجراييدر مورد واحدهاي . حساب هزينه قطعي منظور خواهدشد

 ....خواهد بودمؤسسهرييسوموافقت  اجراييواحد  رييسازدرخواست كتبي 

تواند براي رفع احتياجات سال بعد با عنايت به نقطه  مي مؤسسه::::48484848مادهمادهمادهماده

ي و فوتي داشته باشد در مواردي كه موضوع جنبه فور مؤسسهسفارش كاال در 

خير در انجام امري منجر به زيان و خسارت گردد با پيشنهاد واحد أيا اين كه ت

قراردادهاي الزم براي خريد كاال و  مؤسسهرييساجرايي مربوطه و موافقت 

موافقت  بامؤسسه مي تواند همچنين.خدمات با رعايت مقررات منعقد نمايد

يت بارعاقراردادهايبلند مدت الزم براي خريد كاال و خدمات  هيأت رئيسه ،

تعهدات آن را به صورت يكجا و يا در اقساط دراز  منعقد نمايد ووصالح صرفه

اينگونه تعهدات در سال هاي مالي آتي درقالب بودجه  .نمايدمدت پرداخت 

 .باشد قابل پرداخت مي) صورت هاي مالي پيش بيني(تفصيلي

ها،  سري و اضافات حاصل در ابواب جمعي امور مالي، اموال و دارائيك :49494949مادهمادهمادهماده

يا موجودي انبارها اعم از نقدي و يا جنسي و  مؤسسههاي درآمدي  صندوق

اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطه،پس از اعمال مقررات 

كسري و اضافات مزبور .شود ا اضافات دوره بسته مييمربوطه،به حساب كسري 
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وباالتر از  مؤسسهتاسقف معامالت متوسط با تشخيص وتصميم هيئت رئيسه 

 . گيري خواهندنمود گزارش و ايشان تصميم ءناام هيأتبه آن 

در مورد آن قسمت از هزينه ها يا خريدهايي كه نوعاً انجام آن از يك :50505050مادهمادهمادهماده

، قراردادهايي تواند براي مدت متناسب مي مؤسسهسال مالي تجاوز مي كند 

منوط به آنكه در (كند منعقد نمايد  ي آن از سال مالي تجاوز ميكه مدت اجرا

مكلف است در بودجه  مؤسسه) بودجه تفصيلي سال مربوطه، منظور شده باشد

ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير 

 .اعتبارات منظور نمايد

سال مالي در قالب بودجه تفصيلي تا آخر  مؤسسهاعتبارات ومنابع مالي :51515151مادهمادهمادهماده

عهدات كه تا آخر سال مالي مربوط ر از ت، هر مقداقابل تعهد و پرداخت است

كه در بودجه  مؤسسهپرداخت نشده باشد از محل منابع مالي و اعتبارات 

تا زمان . شود پرداخت خواهد شد مي تأمينتفصيلي سال بعد بدين منظور 

پرداخت نامه آيينودرقالب اين مؤسسهرييسامناءبا تشخيص  هيأتتصويب در 

 . گردد مي

اي در جهت اهداف  وسعههاي ت اجراي برنامهنوع پرداخت وانجام هر :52525252مادهمادهمادهماده

 ساله دولتپنجهاي  برنامه، عملياتي،نامه استراتژيكارچوب بردر چ مؤسسه

نيزسايرطرحهاوبرنامه هاي مورد تائيد هيات امناويا سياستهاي مؤسسه ودر
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با  عم از نقدينگي و مطالباتل ااز محل مانده اعتبارات سنوات قبوزارت متبوع 

 .بالمانع است مؤسسهه رييسهيأتتصويب 

مجاز به  پرداخت در قالب سال  پايانپس از اجراييوواحدهاي  مؤسسه: تبصره

نمي و اعمال حساب درحساب هاي سال قبل  اعتبارات  ومنابع مالي سال قبل

غير مستقل موظفند مانده كليه واحدهاي اجرايي مستقل وهمچنين . باشند

به امور پايان سال جاري خود را تا تا پايان سال وجوه دريافتي مصرف نشده 

اعتبارات مصرف  چنينهمعودت دهند مبالغ برگشتي از واحدها و مؤسسهمالي 

محسوب  مؤسسهنشده به عنوان مانده اعتبارات سنوات قبل واحد و 

 .شود داده مي مستقل عودتخواهدشدودرسال مالي بعد به واحد

،تدارك كاال و خدمات مورد موري است كه نسبت به خريدأكارپرداز م:53535353مادهمادهمادهماده

از . نمايد اقدام مينامه آييننياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين 

بر اخذ معتبايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه كارپردازان قراردادي

سه  و باالخص تنخواه كارپردازان در پايان هر هاناگرد عمليات تنخواهگردش.گردد

 .گردد ماه كنترل، تسويه و ترميم مي

در خصوص كارپردازان رسمي وپيماني تا سقف پاداش پايان خدمت  -1تبصره

تسويه . ايشان وثيقه الزم نبوده و مازاد بر آن الزم است وثيقه دريافت شود

 .ايشان خواهد بودپايان خدمت تنخواه داران منوط به تسويه تنخواه 
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مشاغل خدمات كاركنان قراردادي در مجاز بهاستفاده ازمؤسسه:2تبصره

حسب بربا دريافت وثيقه معتبريا سفته داري انبار، اموال  حسابداريي،حسابدار

 .مي باشدمجاز از طرف ايشان  اتمقام ياو مؤسسهبا تشخيص رئيس ضرورت 

 

 

ت امنا با أهرنوع بدهي سنوات گذشته براساس قوانين و مصوبات هي ::::54545454مادهمادهمادهماده

. ازمحل منابع موجود قابل پرداخت خواهدبود  مؤسسهدرج در بودجه تفصيلي 

زير  سنواتگذشته كه به يكي از طرقهايقابلپرداخت ديون عبارت است از بدهي

 . ايجاد شده باشد مؤسسهبدون اختيار 

 . طرفمراجعصالحه احكامقطعي صادره از :الف 

هاي دولتي ناشي  دولتي و شركت موسسات  ها و  نهانواع بدهي به وزارتخا: ب 

، پستو  هايمخابراتي االشتراك برق، آب، هزينه انجام شده مانند حقاز خدمات

 . اجرايي ايجاد شده باشد مؤسسههايمشابه كه خارج ازاختيار هزينه

 .ايجاد شده باشد سهمؤسهايي كهخارج ازاختيار  ساير بدهي: ج 

 .هايپرسنلي و غير پرسنلي ساير بدهي: د 
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 معامالتمعامالتمعامالتمعامالت: : : : فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم

اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري،  مؤسسهكليه معامالت ::::55555555مادهمادهمادهماده

 . اجرت و غيره بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود

 : باشد  يا مزايده نمي در موارد زير نيازي به مناقصه و: تبصره

دولتي يا شركت  مؤسسهدر مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا .١

 .دولتي باشد

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي وهيات امناي صرفه جويي ارزي در .٢

سهام و يا سهم % 50معالجه بيماران و موسسات و شركتهاي تابعه كه بيش از 

از طريق اشخاص (ور مستقيم يا غير مستقيم الشراكه و مالكيت آنها به ط

متعلق به موسسات و نهادهاي فوق و يا هيات امناي ) حقوقي وابسته ديگر

 .مزبور مي باشد

در مورد خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و غير .٣

يا مقامات مجاز از طرف  مؤسسهرييسمنقول كه يا به تشخيص و مسئوليت 
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شان با كسب نظر حداقل سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري يا حداقل يا

ويا با قيمت برابر يا  مؤسسهرييسسه نفر از كارشناسان خبره و متعهد منتخب 

از طرف مراجع قانوني  هاآنهاي  كمتر از قيمت تعيين شده يا حقوقي كه نرخ

 .ذيصالح انجام خواهد شد

علمي،  از مهندسي مشاور، موسساتت مشاوره اعم دمادر مورد خريد خ.٤

االختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت  حق

ايو  نوع خدمات مشاورهبر طرح و اجرا و نظارت و يا هر

دمات هنريبا رعايت موازين اسالمي و صنايع خ، يحسابرسخدمات،كارشناسي

 .مستظرفه

حقوقي كه به تشخيص ومسئوليت خدمات و،غيرمنقولنقول،خريد اموال م.٥

بوده ) انحصاري(ومقامات مجاز از طرف ايشان منحصر بفرد  مؤسسهرييس

 .وداراي انواع مشابه نباشد

روزانه كه در محل از طرف  در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف.٦

نرخ ثابتي تعيين شده  ها آنها براي  بط دولتي و يا شهرداريرهاي ذي دستگاه

 .باشد

ي كه از طرف كرايه حمل و نقل از طريق زميني، هوايي، دريايدر مورد .٧

 . نرخ معيني تعيين شده باشد ها آنهاي دولتي ذيربط براي  دستگاه
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، نگهداري و خريد قطعات هاي مربوط به تعمير، راهبري در مورد هزينه.٨

يدكي جهت تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك 

گيري دقيق  هادوات و ابزار و وسايل انداز چنينهمشكي و پزشكي و غيرپز

 رييسهاي علمي وفني و نظائر آن به تشخيص و مسئوليت  لوازم آزمايشگاه

و تعيين  يا مقام مجاز از طرف ايشان مؤسسهرييستأييد،با واحد درخواست كننده

رشته مربوطهمنتخب بهاي مورد معامله حداقل توسط يك نفر كارشناس 

 .مؤسسهرييس

ه با رعايت صرفه وصالح رييسهيأتدر مورد معامالت محرمانه به تشخيص .٩

 .مؤسسه

به  مؤسسهرييسدر مورد مناقصاتي كه بنا به ضرورت وموافقت كتبي  .١٠

 .صورت متمركز توسط وزارت متبوع برگزار ميگردد

خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و پژوهشي، ورزشي و نظاير آن با  .١١

قراردادهاي  چنينهمو قراردادهاي آموزشي و  مؤسسهرعايت صرفه و صالح 

به  مؤسسهپژوهشي با اشخاص حقيقي وحقوقي باهماهنگي شوراي پژوهشي 

و يا  مؤسسهرييستأييدكننده و  واحد درخواست رييستشخيص و مسئوليت 

 .مقام مجاز از طرف ايشان

خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشي از اجراي احكام  .١٢

 .قضائي
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كه توسط كنسرسيوم هاي داخلي توليد در مورد كاالهاي انحصاري .١٣

 .شود مي

    "    55555555ماده ماده ماده ماده     الحاقي بهالحاقي بهالحاقي بهالحاقي به    متمممتمممتمممتمم

و ) ستانده(وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول  به منظور افزايش بهره

گيـري و اعطـاء    كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم

اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرسـتي خـود براسـاس    

/ دانشـگاه  د رسـ  مـي امنـاء رسـيده يـا     كـه بـه تصـويب هيـأت    شيوه نامه اي 

 . عمل آورد اقدامات ذيل را بهدانشكدهمجاز است 

شده فعاليتهـا و خـدمات و محصـوالت واحـدهاي      تعيين قيمت تمام -الف 

پژوهشي، بهداشـتي، درمـاني،   دانشجويي، مجري از قبيل واحدهاي آموزشي

خدماتي، توليدي و اداري، متناسـب بـا كيفيـت و محـل جغرافيـايي ارائـه       

ات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خـدمات  فعاليتها و خدم

 مذكور در بودجه مصوب ساالنه 

گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و  تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه -ب 

بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خـدمات ارائـه    پيش

 .شده

براساس حجم فعاليتهـا و  انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري  -ج 

 .شده آن و تعيين تعهدات طرفين خدمات و قيمت تمام
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شـده، اختيـارات الزم اداري ومـالي بـه      براي اجراء نظـام قيمـت تمـام    -د 

تعيين مي مالي و معامالتي  مصوب هيات امناء   نامه مديران، به موجب آئين

 . گردد

گيرد،  ر واحدها قرار مياعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيا - هـ

به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حسـاب بـانكي واحـدهاي    

نسـبت بـه تحقـق    واحدها مديران . گردد هزينه قطعي منظور مي ربط به ذي

بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسـؤول   اهداف و نتايج پيش

گـزارش اقـدامات   و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهنـد بـود و موظفنـد    

 موسسـه ارائه نمايند و  دانشكده/ دانشگاه بار به  ماه يك مربوطه را هر شش

بودجـه  تصويب ماه قبل از  نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك

 . تقديم نمايد هيات امناءساليانه به 

و تصـويب هيـأت    دانشكده/ دانشگاه كه با پيشنهاد  واحدهايي - 1تبصره 

امكان محاسبه قيمت تمام شدة محصوالت و خدمات خود را نداشـته   امناء

 ".باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود

در فصل معامالتبه كار برده شده، به شرح زير تعريف واژگاني كه ::::56565656ماده ماده ماده ماده 

 :شوند مي
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د طبق اسنا(كيفيت مورد نظر تأمينفرايندي است رقابتي براي : مناقصه -الف

ين قيمت ترگريكه مناسب ن تعهدات موضوع معامله به مناقصهكه در آ)مناقصه

 .شود را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي

كه اين مناقصه را نامه آييناين )2(موضوع ماده مؤسسه: گزار  مناقصه-ب

 .نمايد برگزار مي

ه را دريافت و در شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقص:گر مناقصه-ج 

 .ندك مناقصه شركت مي

ي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني هيأت: كميته فني بازرگاني-د 

گزار  مناقصه مؤسسهرييسصالحيتدار كه از سوي مقام مجاز از سوي 

شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها وساير وظايف مقرر در اين  ميانتخاب

 .گيرد را بر عهده مينامه آيين

انجام تعهدات عبارت است از ارزيابي توان : گران  كيفي مناقصهارزيابي  -ه

گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني  مناقصهسوي گران كه از مناقصه

 .بازرگاني انجام مي شود

يندي است كه در آن مشخصـات، آفر: ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها -و 

فني بازرگاني پيشنهادهاي  هاي ، دوام و ساير ويژگياستـانـداردها، كـارايـي

 .شوند ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبولبرگزيده ميسي،گران برر مناقصه
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فرآيندي است كه در آن مناسبترين قيمتاز بين پيشنهادهائي : ماليارزيابي -ز

 .شود ظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده ميكه از ن

، نهاآعبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي : ارزيابي شكلي -ح

 .غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت

انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در : انحصار -ط

 :شود ميمعامله كه به طرق زير تعيين 

 .وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است هيأتاعالن  -1

 .راي انجام معاملهانتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي ب -2

مهلت برگزاري سندي است كه در آن زمان و : برنامه زماني مناقصه -ي

، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مراحل مختلف مناقصه

    .شود مي

    : : : : نصاب معامالت نصاب معامالت نصاب معامالت نصاب معامالت 57575757مادهمادهمادهماده

كمتر از چهل  1389قيمت ثابت سال معامالتي كه به : معامالت جزئي) الف

 .باشد) 49000000(ونه ميليون ريال 

معامالتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ : معامالت متوسط) ب

 .تجاوز نكند جزئيبوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت  جزئيمعامالت 

برابر سقف بيش از ده  ها آنمعامالتي كه مبلغ برآورد اوليه : معامالت عمده) ج

 .باشد جزئيارزش مبلغ معامالت 
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نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط مبلغ حدمبناي مبلغ  -1تبصره 

مورد معامله و در مورد معامالت عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله 

 . باشد مي

مبلغ ارزيابي و برآورد كارشناس خبره ، نصاب در فروشحد مبناي -2تبصره

 . مي باشد مؤسسهرييسمربوطهمنتخب رشته 

نصاب هاي فوق نبايد حدمبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از  -3تبصره 

احد تلقي مي شوند، به با تفكيك اقالمي كه به طور متعارف يك مجموعه و

 .تر برده شود نصاب پايين

هاي مزبور در بندهاي فوق در ابتداي هر  نصابحدتعيين سقف  -4تبصره 

هاي اعالني توسط بانك مركزي و  بر اساس شاخص عمومي قيمتوسال 

 هيأتوزارت امور اقتصادي و دارايي كه بر اساس قوانين مربوطه به تصويب 

 .گردد تعديل مي،گردد وزيران رسيده و ابالغ مي

 :طبقه بندي انواع مناقصات::::58585858مادهمادهمادهماده

 :شوند مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي ) الف 

اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني  مناقصه: اي مناقصه يك مرحله.1

گران در  هاي پيشنهاد مناقصه در اين مناقصه پاكت. بازرگاني پيشنهادها نباشد

 .شود همان جلسه برنده مناقصه تعيين مييك جلسه گشوده و در 
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گزار، بررسي  مناقصهناقصه اي است كه به تشخيصم: اي مناقصه دو مرحله.2

صه، كميته فني بازرگاني در اين مناق. فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد

پيشنهادها را به كميسيون مناقصه ود و نتايج ارزيابي فني بازرگانيش تشكيل مي

برنده مناقصه تعيين نامه آييناين ) 69ماده(كند و بر اساس مفاد  گزارش مي

 .شود مي

گران به انواع زير طبقه بندي مي  مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه )ب 

 :شوند 

اي است كه در آن فراخوان مناقصـــه از طريــق  مناقصه: مناقصه عمومي.1

الكترونيكي نيز به اطالع  آگهي عمومي كتبي و عالوه بر آن به طريق

 .رسد گران مي مناقصه

وليت باالترين تشخيص و مسئ اي است كه در آن به مناقصه: مناقصه محدود.2

گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله  مناقصه مؤسسهمقام 

 از طريق ارسال دعوتنامه مؤسسهرييسفراخوان مناقصه با تشخيص . شود تأييد

و  63مواد (دار بر اساس ضوابط گران صالحيت كتبي يا الكترونيكي براي مناقصه

 .گران ميرسد مناقصهبه اطالع نامه آييناين ) 77

 3اقصه از بمنظور اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات واصله كميسيون من::::59595959مادهمادهمادهماده

 .شود  نفر بشرح زير تشكيل مي

 )يا نماينده وي( مؤسسهرييس.1
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يا واحدي گزار  مناقصهمؤسسهمسئول فني (معاون پشتيباني يا نماينده وي .2

 ).كه مناقصه بهدرخواست وي برگزار مي شود

 يا نماينده وي ) خزانه دار( مؤسسهمدير امور مالي .3

كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد تمام اعضا : 1تبصره 

تصميمات كميسيون با راي . مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند

 .اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود

الزم است اختيارات خود را  مؤسسهاعضاي كميسيون مناقصه در  :2تبصره 

امنا با  هيأترييسدرخصوص خريد كاالها، تجهيزات و خدماتي كه حسب نظر 

يابد كه به صورت متمركز از سوي ستاد  رعايت صرفه و صالح ضرورت مي

 هيأترييسمركزي وزارت متبوع انجام پذيرد، به اعضاي معرفي شده از سوي 

ينگونه موارد وجوه برنده مناقصه در ا. امنا در ستاد وزارت تفويض نمايند

. باشد قابل پرداخت مي مؤسسهحسب شرايط قرارداد با نظر وزير توسط 

دستورالعمل اين تبصره توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ابالغ 

 .گردد مي

 وظايف كميسيون مناقصه::::60606060مادهمادهمادهماده

 :اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است 

 .كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصهتشكيل جلسات ) الف
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٤٧ 

 هاآنگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي  بررسي پيشنهادهاي مناقصه) ب

 ).ارزيابي شكلي(و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت 

ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد )ج

 .مناقصه

ني بازرگاني در مناقصات دو ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته ف)د

 .اي مرحله

 . تعيين برندگان اول و دوم مناقصه)ـه

 .تنظيم صورتجلسات مناقصه) و

 .گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه تصميم) ز

گيري درباره نحوه دريافت هزينه آگهي مناقصه و مزايده و هزينه  تصميم) ر

 .قرارداد در دفتر خانه اسناد رسميثبت 

 :فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زيراست ::::61616161مادهمادهمادهماده

انجام معامله به هر طريق مشروط به آن است : منابع مالي تأمين) الف

بيني منابع مالي معامله در مدت قرار  به نحو مقتضي نسبت به پيش مؤسسهكه

 .مرتبط قيد شده باشد داد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد

يك مرحله اي يا دو مرحله اي، (تعيين نوع مناقصه درمعامالت بزرگ ) ب 

 ).عمومي يا محدود

 .تهيه اسناد مناقصه) ج 
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 .گران درصورت لزوم ارزيابي كيفي مناقصه) د 

 .فراخوان مناقصه) هـ 

 .ارزيابي پيشنهادها) و 

 تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد) ز

 

 :روش هاي انجام مناقصه به شرح زير است::::62626262مادهمادهمادهماده

، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف جزئيدرمعامالت ) الف

باره بهاي آن تحقيق نمايد و با در) كاال، خدمت يا حقوق(معامله  موضوع

رعايت صرفه و صالح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، 

 .كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد تأمينمعامله را با 

كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم وكيف : درمعامالت متوسط) ب

درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت ) كاال، خدمت ياحقوق(موضوع معامله 

كيفيت مورد  تأمينصرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي، با 

ل واحد تداركاتي يا مقام مسئو تأييدچه بهاي به دست آمده مورد نظر، چنان

از وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و مترمسئول ه

و موافقت  تأييدممكن نباشد با  به هر دليلي چنانچه اخذ سه فقره استعالم كتبي

 .شود مجاز به تعداد موجود كفايت مي اتيا مقام مؤسسهرييس
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چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي  :هتبصر

 مؤسسهنامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است درصورتي كه 

فاقد كارپرداز باشد، مي توان وظايف مندرج در اين فصل را به متصديان 

 .پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود

 :به يكي از روش هاي زير عمل مي شود : درمعامالت بزرگ  )ج 

رگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي ب.1

 .ومناقصات مؤسسهكثيراالنتشار و يا بصورت الكترونيكي در سايت 

 .برگزاري مناقصه محدود .2

ط و مكلف است كليه شرايط كيفي مورد نظر خود را در شراي مؤسسه: تبصره 

 .اسناد مناقصه لحاظ نمايد

 فراخوان مناقصه::::63636363مادهمادهمادهماده

 :مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد: الف

 .گزار نام ونشاني مناقصه.1

 .نوع، كميت وكيفيت كاال يا خدمات .2

 .نوع و مبلغ تضمين شركت درمناقصه .3

 .محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل وگشايش پيشنهادها .4
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درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به (مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن .5

مربوط در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد ). مصلحت باشد

 .شود طبق فهرست ياد شده تهيه مي

سه نوبت  گزار از يك تا فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه) ب

كثيراالنتشار كشوري يا استان مربوط و يا  هاي حداقل دريكي از روزنامه

 . منتشر گردد مؤسسهيا مناقصات وسايت الكترونيكي 

اين ماده ازطريق "ب"تواندعالوه بر موارد مذكور در بند گزار مي مناقصه) ج

هاي اطالع  هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي گروهي و رسانه ساير رسانه

 .رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد

المللي باشد، يا استفاده از  درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين) د

تسهيالت اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با 

رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و 

آگهي مربوط در يكي از  12/12/1375صنعتي و اجرائي كشور مصوب 

المللي مرتبط با  ن داخل و يك مجله يا روزنامه بينهاي انگليسي زبا روزنامه

 .منتشر شود مؤسسهمناقصات وياو يا سايت الكترونيكي موضوع مناقصه

ها و برگ شرايط و اسناد  مناقصه بايد تصريح گردد كه نقشه در آگهي) ح 

مناقصات ونيكي مناقصه و مشخصات معامله در محل معين و يا سايت الكتر
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دهندگان بايد يك نسخه از آنرا دريافت و با موجود است و پيشنهاد مؤسسهويا

 .قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند

 :اسناد مناقصه::::64646464مادهمادهمادهماده

 .طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شودتمامي اسناد مناقصه بايد ب) الف

 :حاوي موارد زير باشدايد شامل و اسناد مناقصه ب) ب

 .گزار نام ونشاني مناقصه.١

 .نوع ومبلغ تضمين مناقصه.٢

 .هاآنمحل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش .٣

 .پرداخت و تضمين حسن انجام كار مبلغ پيش.٤

 . ايام تعطيل خواهد بود ءمدت اعتبار پيشنهادها حداكثر بيست روز به استثنا.٥

فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت وكيفيت كاال يا كار، مشخصات شرح.٦

هاي  سخهخدمات، روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد ن

ز يا عدم مجاز مجا چنينهم، روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و هاآن

 .درجريان كميسيون مناقصه هاآندهندگان يا نمايندگان پيشنهادبودن حضور

در  هاآن، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم قرارداد شامل موافقتنامهمتن .٧

 .صورت لزوم
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مدت و محل و نحوه تحويل كاال يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان .٨

خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كاال يا انجام كار كال يا بعضأ 

 . تاخير نمايد

كسر مشخص يا بر اساس درصديد به مبلغ تصريح اينكه بهاي پيشنهادي با.٩

يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعيين و در پاكت دربسته وممهور 

 . تسليم شود هنده باشد،امضاء پيشنهاد دياو

در صورتي كه موضوع معامله عمده باشد ممكن است به ميزان تضمين  .١٠

يد حسن انجام معامله از كاالي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت با

 . موضوع در آگهي قيد گردد

تعيين زمان الزم براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز مناسبترين بهاء  .١١

 . و ابالغ به برنده مناقصه ضرورت دارد

گزار  ر صورتي كه به تشخيص واحد مناقصهميزان پيش پرداخت د .١٢

 . پرداخت آن به برنده مناقصه الزم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن

ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت  توزيع يا فروش نقشهمحل  .١٣

 .لزوم

) درصورتي كه الزم باشد(نامه و قرارداد  هاي ضمانت محل توزيع نمونه .١٤

نيز با قيد  ، و نمونه قرارداد انت نامه عينا مطابق نمونه تنظيمبراي آن كه ضم

 . ، بايد امضاء و ضميمه پيشنهادگردد اينكه مورد قبول است
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اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول تصريح  .١٥

 . گزار مي باشد اختيارات و تكاليف تعيين شده واحد مناقصه

ر گونه كسور قانوني مكلف است هگزار  مناقصهتصريح اين نكته كه واحد  .١٦

ت معامله به طرف قرارداد كه باب) ، عوارض و ساير موارداعم از بيمه، ماليات(

باشد را از بهاي كاركرد يا  قانوناً مكلف به كسر آن مي مؤسسهيرد و گ تعلق مي

 . كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد

 . الزم باشدگزار  مناقصهساير اسنادي كه به تشخيص  .١٧

مكلف است سپرده شركت در مناقصه را در صورتي كه گزار  مناقصهواحد  .١٨

سپرده نفر دوم را در  چنين همله نشود و برنده مناقصه حاضر به انجام معام

صورتي كه براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايند 

 . ضبط كند مؤسسهبه نفع 

اختيار دارد مقدار كاال يا كار مورد معامله را تا بيست و گزار  مناقصهواحد  .١٩

فني نسبت  محاسباتپنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه 

 . ، رعايت و تطبيق شودبه اين افزايش يا كاهش

مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون گزار  مناقصهواحد  .٢٠

سپرده و يا پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي مي رسد ترتيب 

 .اثر دهد
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عالوه بر آنچه در در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را گزار  مناقصهواحد ::::65656565مادهمادهمادهماده

الزم تشخيص دهد مشروط بر اين كه با قوانين و مفاد  ،ذكر شده است 64ماده 

و برگ شرايط مغاير نباشد، مي تواند در متن آگهي يا در نقشه ها نامه آييناين 

بطوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد آن و مشخصاتدرج نمايد

متيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام اطالع حاصل كنند ولي منظور داشتن ا

 .باشد انعقاد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي

 ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها::::66666666مادهمادهمادهماده

درمناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي كنندگان شركت) الف

 :تسليم كنند گزار  مناقصهخود را به ترتيب زير تهيه و به 

 تكميل اسناد و پيشنهادهاتهيه و .1

 .تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.2

 .دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.3

المللي از آخرين  مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين) ب

 .مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يكماه باشد

 :تحويل پيشنهادها شرايط تسليم و::::67676767مادهمادهمادهماده

اسناد جزدرمواردي كه دره كنندگان درمناقصه، ب هيچ يك ازشركت) الف

 .توانند بيش ازيك پيشنهاد تسليم كنند شد، نميبيني شده با مناقصه پيش
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در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در كنندگان شركت) ب

، پيشنهاد فني )پاكت الف(هاي جداگانه و دربسته شده شامل تضمين  پاكت

ها را در  بگذارند و همه پاكت) پاكت ج(و پيشنهاد قيمت ) پاكت ب(بازرگاني 

 .و مهر شده قرار دهند اسب و دربستهلفاف من

شده   مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه موظف است درگزار  مناقصه) ج

ها صيانت  كتثبت و تا جلسه بازگشائي، از پارا پس از دريافت، كنندگان شركت

 .نمايند

هرگونه تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد ) د

 .به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

نوع معامله ايجاب نمايد كه گزار  مناقصهدر صورتي كه به تشخيص دستگاه ) ه 

هاي ضمانت نامه و قرارداد و يا  نمونهه يا برگ شرايط و مشخصات و نقش

تهيه  مؤسسهتوسط  ها آنمدارك ديگري تهيه شود، قبل از نشر آگهي بايد 

 .شود

 گشايش پيشنهادها::::68686868مادهمادهمادهماده

 .گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود پيشنهادهاي مناقصه) الف

 :مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست) ب 

، حاضران و )پيشنهاد دهندگان(تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، .1

 درجلسهكنندگان شركت
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 .وكنترل آن) پاكت الف(بازكردن پاكت تضمين .2

 .بازكردن پاكت فني بازرگاني.3

و  هاآنبازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي .4

 .اي در مناقصات يك مرحلهقبول يرقابلكنار گذاشتن پيشنهادهاي غ

هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو  تحويل پاكت.5

 .اي مرحله

تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط اعضاء  .6

 .كميسيون مناقصه

گزار  مناقصههاي قيمت و پاكت تضمينپيشنهادهاي رد شده به  پاكتتحويل.7

 .براي استرداد به ذينفع

در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي زمان و مكان تشكيل جلسه ) ج

گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت ها اعالم خواهد شد، اين 

در اين . مدت فقط براي يكبار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است

صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف الك و مهر شده توسط دستگاه 

يك مرحله اي، پيشنهادهاي قيمت در مناقصات . صيانت مي شودگزار  اقصهمن

اين آيين نامه، برنده مناقصه تعيين مي  72درنگ گشوده و بر اساس ماده بي

 .شود
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ميتواند در صورت تمايل از مناقصه گران يا نمايندگان گزار  مناقصهدستگاه ) د

 .جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد ها آن

 ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها ::::69696969مادهمادهمادهماده

اس معيارها و موظف است بر اسگزار  مناقصهاي، در مناقصات دو مرحله) الف

گران و ارزيابي  ناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصههاي اعالم شده در اس روش

 .انجام و اعالم نمايدفني بازرگاني پيشنهادها را 

كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد، نتيجه بررسي طي در صورتي) ب

احاله  كند به جلسه بعدي كميسيون مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي

هاي قيمت  گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت شود و بر اساس مي

اند، گشوده  احراز كردهفني بازرگاني الزم را پيشنهاددهندگان كه امتياز 

 .شود مي

هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت ) ج

 مجاز است

هاي فني بازرگاني پذيرفته  ارزيابي گراني كه در پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه) د

 .گردانده شود اند بايد ناگشوده باز نشده

د و يا كميسيون نرسيده باش در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي::::70707070مادهمادهمادهماده

ميتواند مناقصه را گزار  مناقصهاي تعيين نكرده باشد، واحد  مناقصه نيز برنده
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تجديد يا موضوع را براي اخذ تصميم الزم به كميسيون ترك تشريفات مناقصه 

 .احاله كند

همراه با نظر نماينده كميته  كميسيون مناقصه نتيجه مناقصه را::::71717171مادهمادهمادهماده

گزار  مناقصهواحد  رييسدر كميسيون حضور داشته است به كه)حسب مورد(فني

واحد نتيجه به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد  رييساعالم و در صورت موافقت 

مناقصه تجديد يا گزار  مناقصهدر صورت عدم موافقت مقام مذكور به تشخيص 

موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون ترك تشريفات مناقصه ارجاع خواهد 

 . شد

 :ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه ::::72727272مادهمادهمادهماده

ترين قيمت را حائز شده  گري كه مناسب هنگام ارزيابي مالي، مناقصه)الف

اعالم مي باشد، به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي 

 .شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد

ها و تجزيه و كنترل  هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت پس از گشودن پاكت)ب

تواند بررسي آن را به كميته فني  آن الزم باشد، كميسيون مناقصه ميمباني 

داكثر ظرف دو هفته نتيجه بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني ح

 .كند ي را به كميسيون مناقصه اعالم ميارزياب

يا مقام  مؤسسهرييسپس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، در مواردي كه )ج

 . مجاز از طرف او برنده مناقصه را اعالم كرده باشد
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، مناقصه گران و فروشندگان مؤسسهرييسدر كليه خريدها به تشخيص )د

گران و فروشندگان خارجي ترجيح  داخلي نسبت به مناقصهي با كيفيت كاالها

 . دارند

در مواردي كه ميسر باشد بايد قبل از روز افتتاح پيشنهاد، گزار  مناقصه)هـ

هاي مربوط به مورد مناقصه را با وسايل مقتضي و مطمئن بطور  شاخص قيمت

محرمانه تهيه نموده در پاكت الك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار 

اعضاء كميسيون دهد تا روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واصله 

  .ها در جهت تصميم گيري بهينه استفاده نمايد مناقصه در آن شاخص

در صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد و نسبت به انجام ) و

توافق  هاآندر مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين  هاآنمعامله با يكي از 

اي خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت  نشود، حق تقدم با برنده مناقصه

در صورتي كه حائزين حداقل بها واجد شرايط يكسان باشند كميسيون . دارد

 .تعيين خواهد نمود مؤسسهه رييسهيأتبرنده مناقصه را از طريق اخذ نظر 

 :انعقاد قرارداد ::::73737373مادهمادهمادهماده

عقد قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها من) الف 

بيني شده در اسناد  بار و برابر مدت پيشاين مدت حداكثر براي يك. شود

در صورت عقد قرارداد با پيشنهاد دهنده اول تضمين . مناقصه قابل تمديد است

 .گردد پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي



هاي علوم پزشكي ها ودانشكده معامالتي  دانشگاهنامه مالي و  آيين  

 

٦٠ 

نده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات چنانچه بر) ب

را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد 

در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد يا . گردد مي

 مؤسسهرييسموضوع جهت طرح در كميسيون ترك تشريفات مناقصه به 

 .مقام مجاز از طرف ايشان پيشنهاد خواهد شدو

روز ميسر نباشد بايد قرارداد  15در معامالتي كه تحويل مورد معامله در مدت 

 : در قرارداد بايد نكات زير قيد گردد . منعقد شود

 .نام متعاملين.١

 .د و محل شرايط تحويل مورد معاملهمدت انجام تعه.٢

نده معامله در انجام تعهدات برترتيب عمل وميزان خسارت در مواردي كه .٣

 . تاخير نمايد ييا كل يجزئ

الزام تحويل كاال بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه الزم باشد .٤

گزار  مناقصهدر اين صورت بايد نمونه كاال با مهر طرفين معامله مهمور و نزد 

 . نگاهداري شود

اقرار برنده معامله به اين كه از مشخصات كاال يا كار مورد معامله و .٥

 . مقتضيات محل تحويل كاال يا انجام كار اطالع كامل دارد
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نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد گزار  مناقصهاختيار.٦

مقدار مندرج در قرارداد، مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني % 25تا ميزان 

 . نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسب رعايت و تطبيق شود

بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار بر اساس .٧

شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته  واحد بها باشد برآورد و در قرارداد ذكر مي

 . بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد

از سوي  ايابالغيه لو ترتيب واريز آن طبق دستورالعم پرداخت مبلغ پيش.٨

 .باشد ميوزارت متبوع 

اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و .٩

نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب 

 . 1337ماه سال  دي

رار گيرد مشروط بر اينكه ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله ق.١٠

متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده 

 نباشد

 

 تجديد و لغو مناقصه::::74747474مادهمادهمادهماده

 :گردد مناقصه در شرايط زير تجديد مي) الف

 .گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه كم بودن تعداد مناقصه.1
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 .مناقصه از انعقاد قراردادامتناع برندگان اول و دوم .2

 .پايان مدت اعتبار پيشنهادها.3

 .ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح مرتفع شده باشد باال بودن قيمت.4

 .راي مراجع قانوني.5

 :شود مناقصه در شرايط زير لغو مي )ب 

 .نياز به كاال يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.1

باشد كه موجب تغيير در ماهيت مناقصه  تغييرات زيادي در اسناد مناقصه الزم.2

 .گردد

 .هاآنپيش آمدهاي غير متعارف نظير، جنگ، زلزله، سيل و مانند .3

 .راي مراجع قانوني.4

 .گران مناقصه مبني بر تباني بين مناقصهتشخيص كميسيون .5

گران  قصه را به سمع و نظر كليه مناقصهر بايد تجديد و يا لغو مناگزا مناقصه) ج

 .برساند

 نحوه رسيدگي به شكايات::::75757575مادهمادهمادهماده

گران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين  چنانچه هر يك از مناقصه) الف

گزار  مناقصهتواند به باالترين مقام دستگاه  ض داشته باشد مياعترانامه آيين

 .شكايت كند
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مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ گزار  مناقصهمؤسسه -ب

ه و در صورت وارد دانستن هاي الزم را به عمل آورد رسيدگيفت شكايت،دريا

در صورتي كه شكايت را وارد طابق مقررات مربوط اقدام نمايدوماعتراض،

 .تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه الزم را به شاكي اعالم نمايد

اعضاي كميته يا كميسيون فني، بازرگاني و مالي در مواقع ضروري ::::76767676مادهمادهمادهماده

 .گردند انتخاب مي مؤسسهرييسنظر اب

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي ::::77777777مادهمادهمادهماده

سه نفره مركب از مقامات مذكور  هيأتبه تشخيص يك گزار  مناقصهمؤسسه

ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري نامه آييناين  78در ماده 

ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و  هيأتانجام داد و در اين صورت 

ترتيب انجام اين گونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط  مؤسسهصالح 

 .در هر مورد براي يك نوع كاال يا خدمت تعيين و اعالم خواهد نمود

 :اعضاي كميسيون ترك تشريفات مناقصه شامل::::78787878مادهمادهمادهماده

 مؤسسهمعاون پشتيباني  .١

 مؤسسهمدير امور مالي  .٢

 مؤسسهرييسنماينده فني  .٣

جلسات با حضور سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه  :1تبصره  

و ابراز نظر خود نسبت به گزارش  هيأتاعضاء مكلف به حضور درجلسات 
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نحوه  چنينهمتوجيهي واحد اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و 

با راي اكثريت اعضاء  هيأتانجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات 

 .معتبر خواهد بود

در صورتي كه مبلغ معامله بيش از نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده : 2تبصره

باشد، انجام معامله پس جزئي معامالت نصاب حددهبرابر و كمتر از پنجاه برابر 

هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد مجاز  هيأتاز تصويب وتائيد 

 .خواهد بود

در صورتي كه مبلغ معامله بيش از نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده : 3تبصره 

باشد، انجام معامله جزئي نصاب معامالت حدپنجاه برابر و كمتر از صد برابر 

هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد  هيأتپس از تصويب 

 .مجاز خواهد بود مؤسسهرييس 

در صورتي كه مبلغ معامله بيش از نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده  :4تبصره  

باشد، انجام معامله  جزئينصاب معامالت حدصد برابر وكمتر از دويست برابر 

هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد  هيأتپس از تصويب 

 .مجاز خواهد بود مؤسسهه رييسهيأت

در صورتي كه مبلغ معامله بيش از نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده  :5تبصره 

باشد، انجام معامله پس از تصويب جزئي دويست برابر نصاب معامالت 
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 مؤسسهه رييسهيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد  هيأت

 .مجازخواهدبود دانشگاهءامنا هيأتصويبمنوط به ت

 

) 63(و ) 58(و با رعايت مواد  مؤسسهرييسمناقصه محدود به تشخيص ::::79797979مادهمادهمادهماده

 : شود  در موارد زير برگزار مي

 گران صالحيتدار  هاي مناقصه وجود فهرست)الف

گران صالحيتدار در مناقصه محدود نيازي به  وجود فهرست كوتاه مناقصه)ب

 . باشد انتشار آگهي نمي

گردر صورت  مناقصه محدود سه مناقصهگران در  حداقل تعدادمناقصه: 1تبصره 

و بار دوم با حداقل دو  شود مينرسيدن بحد نصاب يكبار فرآيند ارزيابي تجديد 

خواهد نامه آييناين  55تبصره ماده  6گر و در غير اينصورت طبق جزء  مناقصه

 .خواهد بود مؤسسهرييسگران با نظر  در هر صورت نحوه دعوت مناقصه. ودب

ساختماني و يا ساختماني و (هاي تملك دارايي  مورد طرحدر : 2تبصره 

ريزي و نظارت  رست واجدين صالحيت معاونت برنامهفه) تاسيساتي توام

جمهور يا استانداري مالك خواهد بود و در مناطقي كه  رييسراهبردي 

از  مؤسسهرييسدسترسي به پيمانكاران مزبور وجود نداشته باشد با تشخيص 

 .با رعايت مقررات مربوطه استفاده خواهدشد پيمانكاران محلي

 : تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود::::80808080مادهمادهمادهماده
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دار و يا تحويل گيرنده الت جزئي بوسيله و مسئوليت انباردر مورد معام) الف

 .كاال برحسب مورد ودرمورد خدمات غير قراردادي از طريق گواهي انجام كار

در مورد معامالت متوسط بوسيله و مسئوليت انبار دار و يا تحويل گيرنده ) ب

 . كاال و نماينده قسمت تقاضا كننده

استثناي امور ساختماني و ساير امور فني، ه در مورد معامالت عمده ب) ج

گيرنده كار و نماينده قسمت بوسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل 

در مورد تحويل گرفتن دارو .گيرد صورت مي مؤسسهرييسنماينده كنندهوتقاضا

 رييسحضور مسئول مربوطه كه از طرف  انهاو مواد شيميايي براي بيمارست

سازي  در مورد امور ساختماني، راه. اشدب واحد تعيين خواهد شد نيز ضروري مي

و بطور كلي امور فني يك يا دو نفر متخصص فني حسب مورد به انتخاب 

 . يا مقام مجاز از ايشان شركت خواهند كرد مؤسسهرييس

اده با اين م "ج"و  "ب"تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند : 1تبصره 

مجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كاال يا خدمات تنظيم صورت

داراي تمام مشخصات الزم مي باشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذكر 

خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء  با ذكر نام و نامالن و از طرف مسئو

گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كاال يا خدمات  "الف"در بند . گرفته شود

 . باشد بعهده انبار دار يا تحويل گيرنده مي
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براي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار، رسيد انبار يا ::::81818181مادهمادهمادهماده

رسيد و تحويل مستقيم كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاء 

انباردار برسد و در دفتر انبار و كارت مربوطه ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در 

نيز به امور مالي روي قبض و كارت ذكر گردد و يك نسخه از رسيد انبار 

ارسال گردد مفاد اين ماده مي تواند بصورت الكترونيكي و مكانيزه نيز  مؤسسه

 .انجام شود

گردد و به انبار وارد  در مواردي كه كاال در خارج از انبار تحويل مي -1تبصره 

باشد، با در نظر گرفتن  شود يا امكان ورود و نگهداري كاال در انبار نمي نمي

اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كاال بجاي انباردار تكاليف  80و 81مفاد مواد 

مربوطه را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي 

 .باشد حوالهانبار مي،صدور رسيد انبار 

در صورتيكه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله عالوه بر آنچه ::::82828282مادهمادهمادهماده

بيني شده  پيش مؤسسهرييستعيين شده تكاليف ديگري توسط  80و 81در مواد 

 .باشد االجرا مي باشد الزم

 "ب"كه بين مسئوالن تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي در مواردي::::83838383مادهمادهمادهماده

از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كاالئي كه  80ماده  "ج"و 

بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشد هر يك از مسئوالن مذكور نظر خود 

را در صورتمجلس قيد خواهد كرد و ترتيب انجام مورد معامله در مراكز از 
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طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع گزار  مناقصهيا واحد اجرائي  مؤسسهطرف 

 .تعيين خواهدشد

 :االجرا است  در خصوص مزايده موارد زير الزم::::84848484مادهمادهمادهماده

در مورد معامالت جزئي مامور فروش مكلف است با تشخيص و ) الف 

مسئوليت خود به داوطلبان مراجعه و پس از تحقيق از بهاي آن با رعايت 

معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اينكه  مؤسسهصرفه و صالح 

و معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي 

 .سمت و تاريخ امضاء كند

اداره اموال  رييسدر مورد معامالت متوسط مزايده به تشخيص ومسئوليت ) ب

 :و به شرح زير انجام خواهد شد  مؤسسه

اطالعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و ساعت و روز .1

و محل مزايده و ساير شرايطي كه الزم باشد با يكي از شرايط فوق، درج آگهي 

در روزنامه و يا در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل 

عابر عمومي يا راديو و تلويزيون و سايت الكترونيكي و الصاق آگهي در م

 .به اطالع متقاضيان برساند مؤسسه

ارزيابي و بهاي آن  مؤسسهرييسمورد معامله بايد قبال توسط كارشناس منتخب 

تعيين شود و در مزايده به خريداري كه باالترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار 
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شود و اگر حداقل قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجددا بايد ارزيابي 

 .گردد

عمل ه شرح زير به در مورد معامالت عمده انتشار آگهي مزايده ب::::85858585مادهمادهمادهماده

 :آيد مي

براي آگهي مناقصه پيش بيني نامه  آيينايطي كه طبق اين در آگهي مزايده شر

 .شده در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود

در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذ نامه  آيينمقرراتي كه در 

تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و 

معين شده، در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد بايد  تحويل مورد معامله

 .اجرا شود

، بايد عمده بودن يا نوع آن قبال توسط در مورد معامالت عمده: 1تبصره 

 .ارزيابي و اعالم شود مؤسسهرييسكارشناس منتخب 
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    تنظيم حساب ونظارتتنظيم حساب ونظارتتنظيم حساب ونظارتتنظيم حساب ونظارت–فصل پنجم فصل پنجم فصل پنجم فصل پنجم 

و واحدهاي اجرايي از نظر انطباق  مؤسسهاعمال نظارت مالي بر مخارج ::::86868686مادهمادهمادهماده

وسط ت مؤسسههاي  و ساير مقررات عمومي دولت و دستورالعملنامه آيينبا اين 

 .گيرد حسابرس پس از هزينه انجام مي

كليه  و مؤسسه،يه در شناسايي عمليات ماليمنظور وحدت روبه ::::87878787مادهمادهمادهماده

 مؤسسهها و عمليات مالي خود را در دفاتر رسمي  تابعه مكلفند هزينه يواحدها

 . ثبت و منظور نمايند)روزنامه و كل(

 ها حسابنحوه تنظيم و نگهداري حساب و تفكيك انواع  :1تبصره  

اي نظام نوين لهالعم دائم و موقت بر اساس دستور يها حسابهاي  وسرفصل

 . مالي ابالغ شده توسط وزارت متبوعمي باشد
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اي استفاده مي نمايند ضمن ورود موسساتي كه از سيستم رايانه : 2تبصره  

وثبت اطالعات روزانه در سيستم مزبور عمليات ماهيانه را طي يك سند در 

توسط  مؤسسههمه ساله دفاتر رسمي .دفاتر رسمي ثبت خواهند نمود

 پپلمامناامضاءو هيأتامنا به انتخاب  هيأتويك نفر از اعضاي  مؤسسهرييس

 .شود مي

) بجز موارد اجتناب ناپذير(در مواردي كه بر اثر تعهد زايد بر منابع مالي ::::88888888مادهمادهمادهماده

خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف نامه آيينيا عدم رعايت مقررات اين 

باشد و در  بوطه مكلف به رد معامله مزبور ميدر آيد، واحد اجرايي مر مؤسسه

ز قبول آن امتناع كند و صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده ا

در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول است و وجه مورد معامله  نينمچه

در حدود منابع موجود يا منابع سال بعد واحد اجرايي مربوطه قابل پرداخت 

بود اينگونه موارد الزم است در باشد و اقدامات فوق مانع تعقيب نخواهد  مي

در قالب  مؤسسهانجام تعهدات . گزارش حسابرس به نحو مناسب منعكس گردد

 .باشد بال مانع ميمؤسسهبودجه تفصيلي 

اعتبار ضروري است و هرگاه بر اثر گواهي خالف واقع مسئولين  تأمين::::89898989مادهمادهمادهماده

بر ذمه واحد ا دستور مقامات مجاز ديني اضافه بر اعتبارات يامور مالي و 

بوده و طبق مقررات  مؤسسهرييساجراييايجاد شود ملزم به پاسخگويي به 

 .انضباطي و اداري با آن برخورد خواهدشد
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تشخيص دهد دستوري را خالف مقررات  مؤسسهچنانچه مدير امور مالي::::90909090مادهمادهمادهماده

با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور گزارش نمايد  اًمكلف است مراتب را كتب

 اًكتبدر صورتي كه صادركننده دستور مربوط اجراي دستور صادره را بخواهد 

در اين . صادر نمايد» به مسئوليت اينجانب«بايد دستور مجدد با قيد عبارت 

 مؤسسهصورت مدير امور مالي مكلف به اجراي دستور بوده و به حسابرس 

پس از بررسي  ها حسابدر زمان رسيدگي به  مؤسسهحسابرس . نمايدگزارش 

گزارش مدير امور مالي مراتب را با اظهارنظر صريح بايد در گزارش خود 

 .را نسبت به موضوع مطلع سازد ءامنا هيأتمنعكس و 

يا مسئول امور مالي واحد اجرايي تشخيص دهد  رييسدر صورتي كه  :تبصره

واحد اجرائي  رييسكه پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراتب را كتبا به 

به عهده بگيرد اًكتب واحد اجرايي مسئوليت امر را رييسهر گاه . كند اعالم مي

مكلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و  ييامور مالي واحد اجرا رييس

 .گزارش دهد مؤسسهو حسابرس  مؤسسهبه مدير مالي اًكتبموضوع را 
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    اموال،ماشين آالت وتجهيزاتاموال،ماشين آالت وتجهيزاتاموال،ماشين آالت وتجهيزاتاموال،ماشين آالت وتجهيزات----فصل ششمفصل ششمفصل ششمفصل ششم

 چنينهممازاد بر احتياج و )وغير منقولمنقول (تواند اموال مي مؤسسه::::91919191مادهمادهمادهماده

وباتشخيص و  اجراييواحد  رييساثاث فرسوده واسقاط خود را به پيشنهاد 

ارزيابي بهاي اموال مذكورتوسط دو نفر از كارشناسان منتخب و تأييد

اين  85و  84ا كارشناسان رسمي دادگستري ضمن رعايت مواد يمؤسسهرييس

فروش رسانده و يا اجاره دهد ه به اشخاص حقيقي و حقوقي بنامه آيين

ا خيريه به نحو مقتضي دولتي، فرهنگي يموسسات يا به  يامعاوضه نمايدوو

به استثناي اموالي كه جزء نفائس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي (. اهدا نمايد

شناسايي  ها حسابو اگر فاسد شده باشد، معدوم نمايد و آثار آن را در ) است

 مؤسسهعوايد حاصل از فروش اموال مزبور به حساب درآمد اختصاصي . نمايد
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و تجهيزات گونه اموال، ماشين آالت دريافت هر چنينهمو . منظور خواهد شد

و نهادها  موسسات  ها يا  از ساير وزارتخانه) و غير منقول اعم از منقول(

و افراد حقيقي يا حقوقي بالمانع بوده و پس از ارزيابي ) دولتي و غير دولتي(

منظور و ثبت  مؤسسههاي  به حساب دارايي مؤسسهرييسكارشناس منتخب 

 .خواهد شد

فروش،معاوضه ورهن اموالغيرمنقول اجراي مفاداين ماده درخصوص ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 .،درهرموردمنوطبه تصويب هيات امناي دانشگاه است

بايست وفق  مي مؤسسهآالت و تجهيزات  ها و اموال، ماشين كليه دارائي::::92929292مادهمادهمادهماده

اي كه نشان دهنده قيمت  داراي شناسنامههاي نظام نوين مالي دستورالعمل

مفيد، نرخ استهالك، روش محاسبه عمراتجديد ارزيابي،يشده تاريخي  تمام

استهالك، استهالك انباشته، ارزش دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، 

ار، محل خريد، دوره گارانتي اعتب تأمينشماره سند حسابداري خريد، محل 

هائي كه داراي قابليت استخراج افزار يا نرممؤسسهدفاتر رسمي  دراست،

 .نامه خواهدبودباشندمبناي تكميل اطالعات اين شناس

دارائي هائي كه فاقد قيمت تمام شده تاريخي مي باشند توسط : تبصره 

براساس ارزش جاريقيمت گذاريوثبت  مؤسسهرييسكارشناسان خبره منتخب 

 .مي شود
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مسئوليت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غيرمنقول در اختيار ::::93939393مادهمادهمادهماده

يا مقامات مجاز از  مؤسسهرييس عهدهمتضامناً به ستاد ودرواحدهاي اجرايي 

امور مالي رييسوورييس واحد اجرايي  مؤسسهطرف ايشان و مديرامور مالي 

 .باشد است و حفظ نگهداري آن با استفاده كننده مي

 

 

 

 

    ساير مواردساير مواردساير مواردساير موارد----فصل هفتمفصل هفتمفصل هفتمفصل هفتم

كه بين طرفين معامله نامه آييناختالف ناشي از معامالت موضوع اين ::::94949494مادهمادهمادهماده

شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف  ايجاد مي

تصميم حداكثر افراد كميسيون  گردد و تعيين خواهد شد مطرح ميمؤسسهرييس

 .االجرا است م الز

فته و دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي، س::::95959595مادهمادهمادهماده

، به عنوان ابالغيهاي  يا هر يك از انواع تضمينات مندرج در دستورالعمل

باشد و  يا حسن انجام معامله بالمانع مي سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و

درهرزمان قابل تبديل به يكديگر  مؤسسهرييسدرهر صورت به تشخيص 

 .خواهدبود
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 مؤسسهر قراردادها براي حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج د::::96969696مادهمادهمادهماده

االجرا  قطعي محاكم دادگستري كه الزمشود جز در مورد احكام  ايجاد مي

 .قابل بخشودن نيستاً خواهدبود كال يا بعض

وجوهي كه بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين :97979797مادهمادهمادهماده

كننده يا مامور وصول يا عدم  ن دريافت اضافه، اشتباه پرداختكه منشاء اي

اضافه دريافتي بر اثر  انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق

ه رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود توسط واحد مربوطه ب

 .،قابل برگشت استنحوي كه در اداء حق ذينفع تاخيري صورت نگيرد

 .گيرد  خير تعلق نميخسارت تأ مؤسسهاز  به مطالبات اشخاص: تبصره 

االجرا به  از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد الزم مؤسسهمطالبات :98989898مادهمادهمادهماده

مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي قانون اجراي احكام و 

 . اجراي اسناد رسمي قابل وصول خواهدبودنامه آيين

و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور  مؤسسهتقسيط بدهي اشخاص به : : : : 99999999مادهمادهمادهماده

ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع هاي نقدي  و نيز بخشودن جريمه

 .شدبا ميبالغي العمل ابدهي به موجب دستور

ه رييسهيأتامناء،  هيأتضمن رعايت قانون منع مداخله كاركنان اعضا ::::100100100100مادهمادهمادهماده

) همسران، فرزندان، والدين، خواهر، برادر(و وابستگان درجه اول ايشان  مؤسسه



هاي علوم پزشكي ها ودانشكده معامالتي  دانشگاهنامه مالي و  آيين  

 

٧٧ 

را نداشته و در صورت وجود اين گونه معامالت، الزم  مؤسسهاجازه معامله با 

 . گزارش گرددامنا هيأتاست صورت مقداري و ريالي آن را با ذكر دالئل به 

مكانات اجازه داده مي شود  جهت استفاده از ظرفيت ها وا مؤسسهبه :101101101101مادهمادهمادهماده

هاي دانش بنيان يا ساير موارد مشابه با مشاركت موجود نسبت به ايجاد شركت

هيأت  پس ازتصويباعضاء هيات علمي وكاركنان متخصص ومتبحر خود 

 .برابرضوابط ودستورالعمل هاي مربوطه اقدام نمايدءامنا

شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود دانشجو  اجازه داده مي مؤسسهبه :102102102102مادهمادهمادهماده

پذيرش كرده و هزينه آن را براساس قيمت تمام شده از متقاضيان دريافت 

 .هزينه نمايدنامه آييننمايد و در قالب اين 

نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدي و يا :103103103103مادهمادهمادهماده

الم واحد مربوط و با نظر كميته جنسي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اع

تحت عنوان  مؤسسهامناء از محل اعتباري كه در بودجه  هيأتمالي منتخب 

اين . گردد مي تأمينشود،  منظور مي) اعتبار جبران نقصان و تفريط امور مالي(

 .اقدام مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود

به  شود ميوجوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول : 1تبصره 

 .گرددحساب درآمد اختصاصي مؤسسه منظور مي

اص ناشي از كسر مدارك، سرقت، تواند در موارد خ مي مؤسسه:104104104104مادهمادهمادهماده

كننده  سناد و مدارك اثباتسوزي و ساير حوادث كه دسترسي به اصل ا آتش
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اي مركب از يك  ميسر نباشد به تشخيص كميته ها حسابخرج در 

، يك مؤسسهرييس،نماينده مالينفركارشناس مالي با انتخاب مديرامور

 مؤسسهرييسنفركارشناس امورحقوقي با انتخاب معاون پشتيباني و با ابالغ 

موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسي و با تنظيم صورتمجلس با 

ه به هزينه قطعي منظور و در صورتهاي رييسهيأتب اكثريت آراء پس از تصوي

 .مالي اعمال و تسويه گردد

اي و  هاي مالي ومعامالتي و بودجه وتدوين دستورالعملبه منظور تهيه :105105105105مادهمادهمادهماده

گوئي به مسئولين  و پاسخنامه آيينپيگيري تعهدات ستاد وزارتي مرتبط با اين 

فني تخصصي مالي و بودجه اصلي به عنوان كميته دو كميته  سسات وم مالي 

هاي  كارگروهتوانند مي هادريافت خدمات  فني بيشتر، كميته  در صورت نياز به(

توسط وزارت متبوع با شرح وظايف ابالغي با تركيب زير )فرعي تشكيل دهند

 :گردد تشكيل مي

با حكم وزير ) حسب مورد( موسسات پنج نفر از مديران مالي و بودجه .١

 .امناء يا مقام مجاز از طرف ايشان هيأترييسبعنوان 

امناءيا مقام مجاز از  هيأترييسعنوان ه چهار نفر كارشناس به انتخاب وزير ب.٢

 .طرف ايشان
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سال خواهد بودوانتخاب كميته از تاريخ ابالغ به مدت يك احكام اعضا:تبصره

توسط  يابالغهاي  دستورالعمل همچنين.باشد مجدد ايشان بالمانع مي

 .االجراست الزم موسسات  از طرف ايشان براي امناء يا مقام مجاز هيأترييس

نظر وجود داشته باشد  اختالفنامه آييندر مواردي كه در تفسير اين :106106106106مادهمادهمادهماده

ماده  106در نامه آييناين . خواهدبود ءامنا هيأترييسكننده  مرجع تعيين

ها و  دانشگاه ءامنا هيأتقانون تشكيل  7تبصره در اجراي بند ط ماده 65و

كه به ساله پنجم5قانون برنامه  20و ماده آموزش عالي و پژوهشي موسسات 

 .گردد جهت اجرا ابالغ مي ،ه رسيده است آن دانشگا ءامنا هيأتتصويب 

    اصالحات آئين نامه مصوب هيات امناءاصالحات آئين نامه مصوب هيات امناءاصالحات آئين نامه مصوب هيات امناءاصالحات آئين نامه مصوب هيات امناء

 

جلسه دور اول   ركتاريخ تصويب دستور مشت78ماده5سطرآخرتبصرهاصالح -1

 91هيات امناءدر مهر ماه سال 

مصوبات مشترك جلسه دور دوم هيات امناء در  52اصالح تبصره ماده  -2

 91سال 

تاريخ تصويب دستور مشترك  جلسه دور اول هيات امناءدر 47اصالح ماده-3

 92ارديبهشت ماه سال 

تاريخ تصويب دستور مشترك  جلسه دور دوم 10ماده  5وبند 7اصالح ماده -4

 92هيات امناءدردي ماه سال 
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تاريخ تصويب دستور مشترك  جلسه دور  91اضافه نمودن تبصره به ماده -5

 93دوم هيات امناءدردي ماه سال 

 1394مصوبات مشترك دور اول هيات امناي سال   52اصالح ماده  -6

جلسات  دوممشترك دور پيشنهادات  55تبصره ماده  2بند  اصالح متن -7

 1394هياتامناء دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر سال 

مشترك  به فصل چهارم پيشنهادات 55الحاق يك ماده بعنوان متمم ماده  -8

 سال شهريورجلسات هياتامناء دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر دومدور
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