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ودانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشورهاآيين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه

 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي49باستناد بند الف ماده 

1384مصوب مرداد 

 و تعاريفكليات: فصل اول 
ات و مراكزموسس/ دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني / امور مالي ومعامالتي دانشگاه ������������ ���� ���� ���� 

.ام خواهد شدجمنبعد موسسه ناميده مي شود براساس اين آيين نامه انكه تحقيقاتي 

الت مصوب سه شامل ستاد دانشگاه ، دانشكده موسسه وكليه واحدهاي اجرايي منطبق با تشكيـــموس������������ ���� ���� ���� 

است كه هر واحد عهده دار )  ونظايرآنوهشيژ آموزشي و پستانيردانشكده ها مراكز آموزشي، بهداشتي، درماني، بيما(

. موسسه مي باشد هاياجراي قسمتي از برنامه

.در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابددين ماه هر سال شروع ور سال مالي موسسه از اول فرو-				���� ���� ���� ���� 

����������������



 صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه ،موسسه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه و درمهلت مقرر-

 ارائه  قانونيمراجع نظارتي حسب مورد به هيات امنا  وجهت تصويبووصورتهاي مالي هر سال را تهيه وتنظيم نموده 

.نمايد

تا پايان ماه بعد و صورتهاي ) به استثناء اسفند ماه(آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت :تبصره

.مالي نهائي تا پايان تير ماه سال بعد ميباشد

مضاء  ا كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي وهمچنين قرادادهاي موسسه براساس قوانين و مقررات مربوطه با-����������������5

.رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان معتبر خواهد بود

موسسه  از طريق خزانه يا نمايندگي خزانه در استان يك فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و -6هماد

وجوه مصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد بانكهاي ذيربط افتتاح مينمايد و موسسه ميتواند در خصوص افتتاح ساير 

سابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آئين نامه بدون حسابها مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از ح

 قانون برنامه چهارم و 10ماده )د( قوانين پولي و بانكي كشور و بند 12اخذ مجوز از خزانه ضمن رعايت مفاد ماده 

. ذيل آن راسا اقدام نمايد1تبصره 

 و قامات مجاز از طرف رئيس موسسهو يا م موسسهرئيس به امضاء مشترك موسسه حسابهاي از برداشت -1تبصره

.خواهد بود)خزانه دار(مالي مدير امور 

 يا مقامات مجاز از طرف رئيس موسسهواحدرئيس حسابهاي واحدهاي اجرايي به امضاء مشترك ازبرداشت -2تبصره 

. واحد خواهد بود امورماليرئيسو

 حساب ،سه حسب نياز ميتوان در شهرستانهاي  تابعه موافقت رئيس موس پيشنهاد معاون پشتيباني ودر صورت-3تبصره 

.بانكي تحت عنوان تنخواه تداركاتي جهت واحد تابعه به امضاي رئيس واحد و رئيس امور مالي افتتاح نمود

. كليه حسابهاي بانكي موسسه و واحدهاي تابعه الزم است به اطالع هيئت امنا برسد-4تبصره 

 به تعداد مورد نياز ميتواند اجرائي تابعه آن و واحدهاي موسسه، ي اختصاصيدرآمدها به منظور واريز -7ماده

از طريق ( اين آئين نامه6 با ملحوظ داشتن مفاد ماده كشورمجازبانكهاي در  غير قابل برداشتحسابهاي بانكي

 موظفند درآمدهاي وصوليآن وابسته به واحدهاي اجراييموسسه و . كنندافتتاح )خزانه يا نمايندگي خزائه در استانها

.نقدي خود را به اين حساب ها واريز نمايند
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 حساب  ،به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده وجه الضمان وثيقه وديعه و يا نظاير آن دريافت ميشود-8ماده

وجوهي را كه واحدهاي اجرايي مكلفند . گرددمي افتتاح كشور مجازبانكهايبانكي خاصي توسط موسسه در يكي از 

برداشت از حساب فوق فقط به منظور استرداد وجوه . ايند  دريافت ميدارند به اين حساب واريز نمقتحت عناوين فو

.فوق الذكر به واريز كننده يا ضبط آن به نفع موسسه با رعايت اين آيين نامه خواهد بود

نكه در آز وجوه اين حساب استفاده نمايد مشروط به  رئيس موسسه يا معاون پشتيباني ميتواند در صورت نياز ا : تبصره

.زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تاديه باشد

ان رشته هاي امور مالي  صاحب نظرو سال از بين كارشناسان 4مدت  بهواجد صالحيت)خزانه دار(مالي مدير –9دهما

به  هيئت امنا و ابالغ رئيس موسسه تصويبباهرئيس موسس سال تجربه حرفه اي و اجرائي به پيشنهاد با حداقل چهار

منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي الزم براساس قانون نحوه انجام امورمالي و معامالتي دانشگاهها و موسسات 

 منصوب  انجام وظايف مشروح زير جهتبه اين سمتانتخاب وتحقيقاتي در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي موسسه 

:ميشود

امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و  عمليات  بر  مستمرنظارت از طريق موسسهيه  و تدوين صورتهاي مالي ته-1

 وتهيه  و صحت و سالمت آنهاه و ضوابط مربوطاين آئين نامه و مقررات حاكم بر تحرير دفاترتنظيم حسابها بر طبق 

.گزارشات موردي مديريت

اسناد و دفاتر ماليو حراست ازحفظ و موسسه ماليت حاكم بر عملياتهماهنگي در اجراي قوانين و مقررا-2

 قانوني با هماهنگي مقام مسئول موسسهدستگاههاي نظارتيبا حسب مورد موسسهتبادل اطالعات مالي -3

. درآمدهاي موسسه به موقعوصولو نظارت مستمر برصحت پيگيري -4

ر بخشهاي مختلف موسسه و واحدهاي وابستهامور مالي  دنمايندهعملكرد مالي نظارت بر-5

موسسهو دارائي هاي اموال ،ماشين االت و تجهيزات  و نگهداري حساب مقداري ورياليشناسائي-6

و فراهم نمودن شرايط  هماهنگي بين جهت امضاء هاي مجازدر مصرف منابع تفويض اختيارات  و كنترل كليه اطالع-7

.آنان

،به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين حسب شكل عمومي اجراي كدينگ حسابها -۸

. هيئت امنا رئيستصويب پس از موسسات

يلي مصوب هيئت امناصاجراي عمليات مالي در چارچوب بودجه تف-9

 امور مالي حسب مورد مدير امور مالي ميتواند وظايف تعيين شده خود را در اين آئين نامه به معاونين يا روساي :1تبصره

.لب مسئوليت نخواهد شد ستفويض نمايد ليكن از ايشان

 با عنوان سرپرست امور مالي تا تشكيل جلسه هيئت امنا موسسه توسط رئيس )خزانه دار(مالي انتصاب مدير  :2تبصره

. وطرح موضوع در جلسه مزبور بال مانع است جهت ماه3 حداكثر به مدت موسسه

دانشكده،( به تعدادواحدهاي خود ، موسسه ميتواند قيمت تمام شده عمليات اجرائي دستيابي بهور به منظ-10ماده 

 آن جهتمستقل  نموده و صورتهاي مالي  عمليات مالي مجزا ايجاد...) بيمارستان،مراكز بهداشت استان وآموزشكده ،

. تهيه نمايدواحد

 آئين نامه به مدت يك سا ل فرصت دارد شرايط اجراي اين از تاريخ تصويب اينموسسه  ماده  ايندر اجراي:تبصره 

.ماده را فراهم آورد
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 وازبين كاركنان رسمي و پيماني موسسه  از بين كارشناسان واجد صالحيت مالي فردي است كهاموررئيس-11ماده 

 اين سمت انتخاب  و بهي ،و ابالغ معاون پشتيبانموسسه)خزانه دار(مالي اموربه پيشنهاد مسئول واحد و تائيد مدير 

)خزانه دار(مالي  مدير امور  مسئول واحد و امور مالي كليه عمليات اجرائي مالي را زير نظررئيس.منصوب ميشود

.خواهد داد انجام موسسه

 از بين  در جلسه هيئت امنا ساليانه موسسه رئيسبه پيشنهاديا حقوقي است كه حقيقي حسابرس فردي -12هماد

اي گزارش  ساالنه در هيئت امنا قرائت و هيئت امنا نسبت به بندهي گزارش حسابرس. انتخاب ميگردد رسميحسابداران

 و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت حسابرس به ازاي هر بند اظهار نظر، تصميم گيري و تعيين تكليف خواهد نمود

.به تصويب صورتهاي مالي موسسه تصميم الزم اتخاذ خواهد نمود

 رئيس موسسه  موظف به پيگيري تكاليف تعيين شده در مدت  مشخص از سوي هيئت امنا بوده و نتيجه را به-1ه تبصر

. گزارش خواهد نمود امناتهيئ

رئيس موسسه،معاونت پشتيباني،مدير امور (نسخه به موسسه 3كه  نسخه تهيه 8گزارش حسابرس موسسه در-2تبصره

.دش خواهدتحويل هيئت امنا مستقيما به دبيرخانهبقيهو))خزانه دار(مالي 

،دارائيها ،بدهيها،هزينه ها و تعهدهاي مالي در موسسه موظف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه-13ماده 

 و نگهداريري در حسابهاي خود ثبتا متداول حسابد هايمقابل ديگران و ديگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش

.نمايد

ودجه و منابع مالي درآمد ب–فصل دوم 
 كليهپيش بينياوي  ــــحو بودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يك سال مالي تهيه ميشود -14ماده 

 براي اجراي  وابسته ستاد و واحدهاي اجراييمصارف مالي وبرآورد  ممكن از هر محل موسسهدريافت ها و منابع مالي

.ميباشد در قالب برنامه هاي مختلفتعهدات معوقوسسه و پرداخت  ساالنه م هاي عملياتيبرنامه

. خواهد بود دبيرخانه هيئت امناتفصيليموسسه ملزم به پيروي از فرمهاي تدوين شده بودجه  : 1 تبصره

ا حداكثر هيات امنتصويب با تفصيلي برنامه هاي بودجه  ،افزايش و كاهش دراعتبارموسسه مجاز به جابجائي : 2تبصره

 توسط حسابرس كنترل و در گزارش ايشان تفصيلياميباشد عدول از برنامه هاي بودجه به ميزان بيست درصد برنامه ه

.ميگرددمنعكس به هيئت امنا 

رعايت مفاد به  موسسه، بدون الزم درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت و درآمد اختصاصي3 حداكثر تا -3تبصره 

.ئيس موسسه بوده و حسب صالحديد ايشان به هزينه گرفته خواهد شداين آئين نامه دراختيار ر

،زيو سرمايه گذاري در جهت تجهتملك دارائي برنامه اجرايي ساالنه موسسه فعاليتهاي جاري و  طرحهاي -15ماده 

ف هاي تعيين  هدا است كه ب ساالنه و برنامه عملياتيقالب برنامه استراتژيك در بهبود و يا گسترش فعاليتهاي جاري

. منعكس گردد موسسهتفصيليو الزم است به نحو مناسب در بودجه شده درمدت يكسال پيش بيني ميشود

 عمليات وخدمات مستمر و مشخصي است كه براي رسيدن به هدف هاي برنامه طي يك :فعاليت هاي جاري-16ماده 

.سال اجرا ميشود

عه عمليات وخدمات مشخصي درجهت اهداف موسسه است  مجمو: و مخارج سرمايه ايطرح عمراني-17ماده 

براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي، اجتماعي در مدت معين وبا اعتبار مشخص كه به صورت سرمايه گذاري
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منابع عمومي دولت  توسط موسسه انجام و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجرايي آن از محل  هيئت امنا،تصويب ازپس

. مطالعه و يا اجرا را نيز شامل ميشوددورهعتبارات اختصاصي تامين ميگردد و هزينه هاي ااي)كمك(

 تجهيز و بهبود و  اهداف موسسه،جهتمجموعه عمليات مشخصي است كه در: فعاليت هاي سرمايه گذاري-18ماده 

حسب  ( بازده منافع اجتماعيين تعي يا نرخ بازده مورد پيش بيني تعيين با يارفاه كاركنانموسسهگسترش فعاليت هاي 

 هيئت امنا تصويب  به ،اينگونه فعاليتها الزم است.ردي صورت ميگ در مطالعه توجيهي ،فني و اقتصادي)وظايف حاكميتي

برسد

منظور شده در قوانين جاري ،تملك دارائي و اختصاصي شامل اعتبارات  و منابع مالي موسسه دريافت ها-19ماده 

 ،استاني ،وجوه حاصل از تسويه مطالبات  مراجع دولتيوديگر وزارت متبوع سوي يا حواله شده از وتبودجه ساالنه دول

 بانكي استفاده از تسهيالت وو ساير منابع و هدايا و كمكهاي مردمي قبل نوات،مانده اعتبارات مصرف نشده سسنواتي

.ميباشد

بر اساس بهاي تمام شده هر سال موسسه در سال قبلت از محل منابع عمومي دولت جهمورد نياز اعتبارات -1تبصره

 تنظيم و به مراجع ذيصالح ارائه ميشود تا به صورت كمك در  موسسه  توسطخدمات و كسري سرمايه در گردش

.بودجه كل كشور منظور و تصويب شود

 به حساب خزانه هموسسه ميباشد ك) درآمداختصاصي( اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي-2تبصره

. ميباشد كالً قابل هزينه واريز شده و

ي است كه طبق مقررات در اجراي وظايف موسسه و يا درازاي ارائه يدرآمد اختصاصي شامل كليه درآمدها-3تبصره

 رفاهي ، ورزشي ، مشاوره اي، فني و،تبليغاتيفرهنگي،،ئي و غذائيدارو،خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي ، درماني 

وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غير منقول ،جرائم غيبت،فروش مواد زائد و بدون استفاده،فروش و يا 

و اجاره خودرو و ماشين آالت و تجهيزات ، امالك و همچنين وجوه حاصل از عدم اجراي قراردادها و قولنامه ها 

موارد پيش بيني شده در اين آيين نامه وصول گردد و يا كليه موارد مطروحه  يا تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي و

.صادر شودمجوز وصول آن توسط هيات امنا

در صورتيكه قوانين حاكم بر آن مغاير با مفاد اين آئين نامه ( ممكناعتبارات دريافتي  موسسه از هر محل:4تبصره

.ن آئين نامه قابل مصرف ميباشد به سر جمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب مفاد اي)نباشد 

، يا فروشموسسه مجاز است به منظور افزايش درآمدها و تامين مالي بهينه نسبت به واگذاري يا مشاركت  -20ماده

 و بررسي صرفه و صالح موسسه، )ملي و بين المللي(ظرفيت بال استفاده از فضا و امكانات خود پس از بازاريابي مناسب

 اقدام نمايد به نحوي كه وظايف  پس از كسب مجوز از هيئت امنا يا ديگر موسسات دولتياز طريق بخش خصوصي

.حاكميتي آن  مخدوش نگردد

 معاونت پشتيباني توسط رياست موسسه جهت اجرا به ، تصويب هيات امنا  موسسه پس ازتفصيليبودجه –21ماده

. ابالغ ميگرددموسسه

هر نوع توسعه در . و مصارف جهت حفظ شرايط موجود موسسه خواهد بود حاوي منابع يليصتفبودجه : تبصره

فعاليتهاي موسسه، ضروري است در قالب طرح توجيهي فني و اقتصادي  با مشخص نمودن منابع و مصارف آن به 

اخذ گردد  آن صورت مستقل به هيئت امنا گزارش شده و مجوزانجام
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حجم عمليات و عملكرد و خدمات قيمت تمام شدهمبنايرايي بر تنظيم و تخصيص اعتبار واحدهاي اج-22ماده 

:مي باشد به نحوي كه...متناسب با ارائه خدمت آموزشي، درماني  

بودجه بيمارستان و يا بودجه دانشكده متناسب با تعداد دانشجو، تعداد واحد درسي و ارزش ريالي هر واحد درسي و

، نوع خدمات ارائه شده و تعرفه هاي خدمات تنظيم و تخصيص بيماران پزشكي ، آموزشي متناسب با تعداد مراكز 

ساير واحدهاي اجرايي در صورتي كه ماهيت خدمات و فعاليتها به گونه اي باشد كه ارزش بودجه ستاد و.خواهد يافت

) روال سابق(رد تخصيص اعتبار براساس عملكيم بودجه وظبه نباشد مبناي تنسامت و يا فعاليت قابل محدلي واحد خريا

خواهد بود

از تاريخ اجراي اين آئين نامه حد اكثر موسسه يك سال ميتواند بر مبناي عملكرد دوره قبل جهت اين گونه  ::تبصره

  مبناي تامين مالي دولتي موسسه بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش فعاليتها عمل نمايددر هر صورت

.موسسه خواهد بود 

عبارت است از مجموعه هزينه هاي دستمزد مستقيم،موادو سربار جذب شده در قيمت تمام شده خدمات ،-23ماده 

.يك واحد خدمت كه در فرايند عمليات امور مالي شناسائي شده باشد

 بر مبناي درآمدهاي يسه  موسسهئهيئت رذاري  بر اساس سياست گ تخصيص منابع به واحدها اجرائي موسسه-24ماده

تفصيلي و همچنين مفاد موافقتنامه بودجه  و ساير منابع و تخصيص منابع اعالم شده از محل منابع عمومي دولتوصولي

خزانه (مالي مدير  توسط كميته اي مركب از رئيس موسسه ،معاون پشتيباني،مكانيزم هاي جاري موسسهدر راستاي 

 واحدهاي اجرايي موظفند براساس برنامه و اعتبارات يگرددبه عملكرد واحدها به ايشان ابالغ متوجه   با،مدير بودجه)دار

.تخصيص يافته اقدام نمايند و رئيس واحد در اين مورد در مقابل رئيس موسسه مسئول خواهد بود

پيش بيني شده تهيه و تنظيم  مالكرايي موسسه و يا تغيير در منابع درصورت تغيير در برنامه هاي اج-25ماده 

م بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب هيات امنا امكان پذير خواهد اصالحيه و يا متم

. در كليه پرداختها اولويت با پرداختهاي پرسنلي و ماموريتهاي اصلي  موسسه استبديهي است.بود

يب به منظور بودجه تفصيلي به تصويب هيات امنا نرسيده باشد تا زمان تصوچنانچه در شروع سال مالي -26ماده

اعتبارات جاري 12/1اي نبهربار مجوز خرج برم موسسه هجلوگيري از وقفه در انجام امور موسسه با تصويب هيات رئيس

.و عمراني مصوب بودجه كل كشور همان سال و درآمد اختصاصي وصولي صادر خواهد شد

 از تاريخ وا گذاري ارزش  وه مصرف ميرسدبنحوه مصرف هدايا و كمكها با در نظر گرفتن نيات اهدا كننده-27ماده 

رئيس موسسه يا و حسب صالحديد هيئت امنا وريالي آن شناسائي و در حساب مربوطه در دارائي هاي موسسه ثبت

. خواهد شداستفاده

 به عللي رسيدن به اهداف كليه طرحها تملك دارائي سرمايه ايدر مواقعيكه پس از تصويب بودجه طرحهاي -28ماده

 زمان پيش بيني شده ميسر نباشد موسسه مي تواند با تصويب هيات امنا طبق مقررات چند طرحي را كه اولويت دارند در

.طبق برنامه به پيش ببرند و اعتبارات ساير طرحهاي همان برنامه را در موارد فوق هزينه نمايند

 پرداختها و هزينه ها-فصل سوم
بودجه تفصيلي برنامه هاي موسسه در چارچوبكه در جهت انجام عمليات واعتبار عبارت است از مبلغي -29دهما

 پرداخت هرگونه وجهي توسط موسسه منوط به پيش بيني اعتبار الزم در بودجه .مصوب هيات امنا به مصرف برسد

. موسسه ميباشدتفصيلي
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 عبارت انواع پرداختها.م مي پذيردكليه پرداخت ها با دستور رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او انجا-30ماده

خريد اموال ،ماشين آالت و -5جاري هزينه-4 علي الحساب-3 پيش پرداخت-2 تنخواه گردان-1:است از

ائي سرمايه ايار وتملك دتجهيزات

مقرر مواردي كه قوانين و مقررات ترتيب ديگري يا واحدهاي اجرايي جز دركليه پرداخت هاي موسسه و-31ماده

گواهي بانك حاكي بر موارد زير ط به آنكه ومن.طريق حسابهاي بانكي مربوطه و به وسيله چك انجام ميگيردداشته اند از

:باشد

انتقال وجه به حساب ذينفع-1

پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او-2

حواله در وجه ذينفع  يا قائم مقام قانوني او-3

 از وجوهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام هزينه تعبارت اس:ن حسابداري تنخواه گردا-32ماده 

.هاي سال جاري و بدهي هاي قابل پرداخت سنوات قبل در اختيار موسسه قرار ميدهد

ت مالي با تائيد رئيس موسسه يا مقامامدير امور عبارت است از وجهي كه از طرف  پرداختتنخواه گردان–33ماده

اموريني كه به موجب اين آيين درا ختيار واحدهاي اجرايي و يا م و خريد ها هزينه ها انجاممجاز از طرف ايشان براي

تا به تدريج هزينه شده و پس از تحويل و شناسائي اسناد مثبته . مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيردنامه

.هزينه، تنخواه گردان ترميم خواهد شد

 عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها بر طبق –پيش پرداخت -34ادهم

جهت انجام پيش پرداخت .تشخيص رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد

. بودخواهد حسب نظر رئيس موسسه  الزاميكافي معتبر و تضمين 

. عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد–علي الحساب -35ماده

 ناشي از خروج دارائي ها يا ساير موارد استفاده از دارائي ها پرداختهايي است كه  مخارج وه آن دسته ازنهزي-36ماده

مات يا انجام ساير فعاليتها در اجراي عمليات د كه به منظور توليد ياارا ئه خديا ايجاد بدهي ها طي يك دوره  ميباش

اصلي و مستمر موسسه صورت ميگيرد

 آن دارائي فيزيكي يخريد اموال ، ماشين آالت و تجهيزات آن بخش از پرداختهاي موسسه ميباشد كه ما به ازا-37ماده 

. نمايد جهت موسسه ايجادبا عمر مفيد مشخص

يا تكميل آن گردد به بهاي  آالت و تجهيزات كه منجر به افزايش عمر مفيدهرنوع پرداخت جهت اموال ،ماشين:تبصره

. نسبت به محاسبه استهالك اقدام ميشود، آن دارائي افزوده و ازتاريخ ايجادخريد

كه كتباً به وسيله مقامات مجاز براي تاديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل حواله اجازه اي است -38ماده

. وجه ذينفع صادر ميشوددرو)خزانه دار(مالي مدير ت مربوطه عهده اعتبارا

تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آنها براي -39ماده

.اجرايي ضروري استواحدهاي نيل به اجراي برنامه هاي موسسه و 

اعتبارات مصوب .تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مورد نياز براي پرداخت معينتامين اعتبار عبارتست از -40ماده

خواهد بود موسسه و واحد امور مالي مبناي دفتر اعتباراتتفصيليدر بودجه 

:تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه موسسه ناشي از -41ماده 
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 تحويل كاال يا انجام دادن خدمت–الف 

.اجراي قردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد–ب 

 احكام صادر شده از مرجع قانوني و ذيصالحيت-ج

.ه قانوناز پيوستن  به قرادادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اج–د 

.اد و مدارك اثبات كننده بدهيتسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسن-42ماده 

 به منظور از سوي باالترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان هاست كسندي درخواست وجه-43ماده 

  اين آئين نامه و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه 38پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 

.صادر ميشود) حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذيربط (متمركز شده در خزانه  

مقامات مجاز موضوع اين ماده از سوي باالترين مقام اجرائي دستگاه  به صورت كتبي به وزارت امور اقتصادي  : تبصره 

. ميشوند معرفيو دارائي

 نمايندگان مجاز او و مسئوليت يا  به عهده رئيس موسسه  و حواله تعهد و تسجيلانجاممسئوليت تشخيص و-44هماد

.  يا مقام مجاز از طرف ايشان  ميباشد)خزانه دار(مالي تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با اين آئين نامه به عهده مدير 

 به ساير مقامات موسسه  و مقررات مربوطهئين نامه آ شده به رئيس موسسه در ايناختيار و مسئوليتهاي  تفويض:تبصره 

. قابل  تفويض بوده ليكن در هيچيك از موارد مسئوليت از ايشان ساقط نخواهد شدأا بعض و يكأل

. زير را حسب مورد همراه داشته باشد مثبتهمدارك انجام شده در واحد اجرايي بايد و خريدكليه اسناد هزينه -45ماده 

: در مورد خريدهاي داخلي–الف 

 مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات -4حواله انبار يا سيد انبار ر-3 فاكتور خريد-2 درخواست خريد-1

تائيد يه درخواست كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه -6 دستور پرداخت-5مناقصه حسب مورد

قالب قرارداد  خريدهاي در ددر مور تصوير قرارداد، -7). آئين نامه اي كه رئيس موسسه تعيين مينمايدحسب(خريد

: خريد هاي خارجي–ب 

 مدارك ترخيص كاال-2 اعالميه بانك و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده-1 درخواست خريد-1

)مورد ضروري صورت مجلس تحويل كاال صدور رسيد انبار مي باشددر( رسيد انبار-3

)51ز موارد مندرج در تبصره ماده بج( مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد -4

 دستور پرداخت-5

.تائيد يه درخواست كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد-6

 خريدهاي در قالب قرارداد ددر مور تصوير قرارداد، -7

: خدمات قراردادي-ج

مناقصه و ترك تشريفات مناقصه  مدارك انجام -3قرارداد-2 ويا صورت وضعيت حسب مورد صورتحساب -1

 مبني بر انجام موضوع  يا مقام مجاز تائيديه رئيس موسسه يا رئيس واحد-5كاريا كاهش  ابالغ افزايش -4حسب مورد

تامين (  مراجع قانوني ذيربط حسب موردسويازطرف قرار داد  تسويه حساب ارائه-6. قراردادحسب شرايط قرارداد

)غيره و  ، وزارت دارائي اجتماعي

يا ، اضافه كار ، حق الزحمه كار اضافه، حق الزحمه رزيدنتها، انترنها، احقوق و مز(:از جمله پرداخت هاي پرسنلي –د 

...) و  ،كارانهكاردانشجويي، حق التدريس، حق حضور درجلسه ، ماموريتها

ت تغييرات مقداري و ريالي اخذ گواهي انجام كار جه-3 دستور پرداخت-2 حسب موردر حكم يا ابالغ مربوط ب-1

.ماهيانه از رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان
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ئه مدارك  با ارا يا مقام مجاز از طرف ايشانزامي، با امضاي رئيس موسسه هزينه هاي خارج از كشور مامورين اع-هـ 

.خت خواهد بودا پرد قبولقابل

ورزشي، مسافرت هاي علمي و مسابقات وسسه ، هزينه هايهزينه هاي دعوت ها، پذيرايي ها ، تشريفات م-1تبصره 

در داخل و خارج از كشور، هزينه پروژه هاي تحقيقاتي خريد كتب و مجالت، كنگره ها ، و كاركناندانشجويان

 بدون رعايت الزحمه هاي فعاليتهاي بهداشتي و حقو هزينه هاي خانه هاي بهداشتو كارگاه هاي آموزشيسمينارها 

والن ئ كه به گواهي مسهاي اجرائي حسب موردل و يا دستورالعممندرج در اين آيين نامه براساس صورتحساب هاموارد 

. قابل پرداخت خواهد بود يا مقام مجاز از طرف ايشانرسيده باشد با موافقت رئيس موسسه مربوطه دو رئيس واح

.د نياز را تعيين نمايدك مورر موسسه ميتواند در مواردي كه پيش بيني نشده مدا-2تبصره 

اي پژوهشي آن قسمت از هزينه هاي انجام شده كه در پيشبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارش هدر طرح-3تبصره 

.به هزينه قطعي منظور خواهد شد يا مقام مجاز از طرف ايشان و موافقت رئيس موسسه  تائيد ناظر ،مجري طرح

و خريدهايكز پزشكي، آموزشي، درماني مدارك الزم براي احتساب هزينه هامرادرمورد بيمارستانها و يا-46ماده 

 بر اساس  و توانبخشي درماني  به بيماران سرپايي و بستري تشخيصي مالي ارائه صورتحساب خدماتورامقطعي در

.تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي خواهد بود

ژه تشخيصي و درماني ،سرپائي و بستري دارند ارائه خدمت به آنان اضاي خدمات ويحقيقي و حقوقي كه تقافراد : تبصره

.با تعرفه جديد بنا به توافق طرفين بالمانع است

 بالمانع است دولتيغير دولتي ياافراد و موسسات صورت نقدي يا غير نقدي به يا اعانه به پرداخت كمك-47ماده

وظايف موسسه اهداف وخدمت فرد حقيقي يا حقوقي ذينفع درجهت، ه مشروط به آن كه به تشخيص رئيس موسس

.اين گونه پرداخت ها با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. باشد

در مواردي كه موضوع جنبه فوتي و فوري داشته باشد يا موسسه مي تواند براي رفع احتياجات سال بعد -48ماده 

 كه تاخير در انجام امري منجر به زيان و خسارت گردد با پبشنهاد واحد اجرايي مربوطه و موافقت قبلي رئيس اين

عقد نمايد و در صورتي كه قراردادهاي مزبور  كاال و خدمات با رعايت مقررات مندادهاي الزم براي خريدرموسسه قرا

ند وجوه الزم را به عنوان  پيش پرداخت از محل منابع همان قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد موسسه مي توا

.سال تاديه كند و بعد پس از تصويب بودجه واريز نمايد

يا صندوقهاي درآمدي موسسهاموال و دارائيها ، حاصل در ابواب جمعي امور ماليكسري و اضافات-49ماده 

 به حساب ،كم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطه اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي كه در حموجودي انبارها

. هيئت امنا خواهد بود كميته منتخبهار نظرظپي گيري قانوني منوط به ا.اضافات دوره بسته ميشود/ كسري

. ور مي گرددظوجوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول مي شود به حساب درآمد موسسه من: تبصره 

 كه نوعاٌ انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند موسسه مي خريدهائي ياها مورد آن قسمت از هزينه در-50ماده 

منوط به آنكه در (تواند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايد

بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت موسسه مكلف است در ) باشدشده منظور،هسال مربوطيليصبودجه تف

. ور نمايدظتعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات من
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 در بودجه تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از اعتبار كه تا آخر سال شده اعتبار منظور-51ماده 

 سال بعد بدين منظور تفصيليبودجه  كه درات موسسهباراز محل اعت،ولي پرداخت نشده باشد مالي مربوط تعهد شده

. تأمين مي شود پرداخت خواهد شد و تا زمان تصويب در هيأت امنا با تشخيص هيأت رئيسه پرداخت انجام مي گيرد

استراتژيك  برنامه  در جهت اهداف موسسه در چهار چوبو برنامه هاي توسعه اينجام هر نوع هزينها-52ماده 

 قبل با تصويب هيئت  رئيسه موسسه سنواتاز محل مانده اعتبارات  دولت ساله5 برنامه هايه عملياتي موسسه وبرنامو

. هيأت امنا خواهد رسيدتصويببال مانع است اين هزينه در بودجه همان سال  به 

 هزينه ارائه ننموده اند تا آخر موظفند مبالغ تنخواه گردان دريافتي خود را كه در مقابل آن اسناد كليه واحدها–1تبصره 

به امور مالي موسسه عودت دهند مبالغ برگشتي از واحدها و همچنين اعتبارات مصرف نشده به بعد  سال فروردين ماه

.   محسوب خواهد شد موسسه ياواحد و قبلسنواتعنوان مانده اعتبارات 

 و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با كارپرداز مأموري است كه نسبت به خريد و تدارك كاال-53هماد

گردش عمليات .اخذ گردد خواه ايشان وثيقه معتبر نكارپردازان بايد تا سقف ت از.رعايت اين آيين نامه اقدام مي نمايد

.  كنترل ،تسويه و ترميم ميگردد ماهالخص تنخواه كارپردازان در پايان هر سهاتنخواه گردانها و ب

ون عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه به يكي از طرق زير بدون اختيار موسسه دي-54ماده 

.ايجاد شده باشد

.احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه: الف 

انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق : ب 

 اجرايي ايجاد شده موسسه، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار االشتراك برق 

. باشد

. ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار موسسه ايجاد شده باشد: ج 

.ساير پرداختهاي پرسنلي و غير پرسنلي در صورت وجود اعتبار:د

:معامالت: فصل چهارم 
 مصوبه مجلس شوراي  قانون برگزاري مناقصات  تابع شرايط انجام  مناقصهوالت  موسسه كليه معام-55ماده 

. خواهد بود17/11/1383 مورخ 130890اسالمي ابالغ شده با شماره

:ترتيب تحويل كاال يا خدمت 

: تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود -56ماده

يت انباردار تحويل گيرنده كار بر حسب مورد  با مسئولكوچك در مورد معامالت –الف 

با مسئوليت انبار دار يا تحويل گيرنده و نماينده قسمت تقاضا كننده متوسط  در مورد معامالت –ب 

 به استثناي امور ساختماني و ساير امور فني مسئوليت انبار دار يا تحويل گيرنده كار و بزرگ در مورد معامالت –ج 

در مورد تحويل گرفتن دارو . ا كننده و نماينده ديگري كه از طرف رئيس موسسه تعيين خواهد شدنماينده قسمت تقاض

در . و مواد شيميايي براي بيمارستان ها حضور مسئول مربوطه كه از طرف رئيس واحد تعيين خواهد شد ضروري است

فني حسب مورد به انتخاب رئيس مورد امور ساختماني ، راهسازي و به طور كلي امور فني يك يا دو نفر متخصص 

. موسسه شركت خواهند كرد

اين ماده با تنظيم صورت مجلس بايد انجام شود و » ج« و » ب«  تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند -1تبصره 

 از پس از اينكه مسلم شد كاال يا كار اداري تمام مشخصات الزم مي باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس ذكر و



١٠

گواهي تطبيق مشخصات و » الف «در بند . طرف مسئوالن با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء شود

.مقدار كاال يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده مي باشد 

يد از بين  در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد نماينده موسسه با–2تبصره 

. كساني بايد انتخاب شود كه داراي اطالعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را بر عهده خواهد داشت

 باشد صادر گردد و به  مسلسلشمارهبراي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي-57ماده

شماره سند ،و شماره  ثبت دفتر انبار گرديده   ثبت  انباركستكاردفترو و دررسيده امضاي انباردار 

. ذكر گردد انبار و كارت انبار در روي قبضحسابداري

 و 56رد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد در مواردي كه كاال در خارج از انبار تحويل مي گردد و به انبار وا–1تبصره 

 جاي انباردار تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد و رسيد يا تبصره هاي آن اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كاال به

. صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار قرار مي گيرد

 تعيين شده تكاليف 56رد معامله عالوه بر آنچه در مواد در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مو-2تبصره

. ديگري پيش بيني شده باشد بايد اجرا شود

 از لحاظ 56ماده » ج « و » ب « در مواردي كه بين مسئوالن تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي -58ماده

اليي كه بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشد هر يك از مسئوالن مذكور امشخصات و ساير مسائل مربوط بكار يا ك

يي اورد معامله در مراكز از طرف موسسه يا واحد اجرنظر خود را در صورتمجلس قيد خواهد كرد و ترتيب انجام م

.مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهد شد

: در مورد معامالت متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد -59ماده

ايطي اطالعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و محل و ساعت حراج و ساير شر-1

كه الزم باشد با آگهي در روزنامه و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و 

. تلويزيون و الصاق آگهي در معابر به اطالع عموم برسد

مورد معامله بايد قبالٌ ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه باالترين بها را -2

. نهاد كند واگذار شود و اگر حداقل قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداٌ بايد ارزيابي گرددپيش

: در مورد معامالت عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير بعمل آيد -60ماده

 مزايده در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين نامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل-1

. منطبق باشد بايد رعايت شود

 در مورد ترتيب تشكيل كميسيون 17/11/83 مورخ130890 قانون برگزاري مناقصات مصوبمقرراتي كه در -2

مناقصه و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله 

.  كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شوددر صورتيمعين شده  ، 56موضوع ماده 

 تنظيم حساب و نظارت –صل پنجم ف
اعمال نظارت مالي بر مخارج موسسه و واحدهاي مربوط از نظر انطباق با اين آيين نامه و ساير مقررات -61ماده

.پس از هزينه انجام مي گيردحسابرس عمومي دولت ودستورالعملهاي موسسه توسط 

 مكلفند هزينه ها و عمليات  تابعه كليه واحدهابه منظور وحدت رويه در شناسائي عمليات مالي موسسه و-62ماده

 و حسابهاي مربوط ثبت و منظور نمايند )روزنامه وكل(قانونيدر دفاترمالي را روزانه 
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 براساس دستور ت حسابهاي دائم و موقحساب و سرفصلهايو تفكيك انواع  نحوه تنظيم و نگهداري حساب:تبصره 

. تهيه و ابالغ خواهد شدوزارت متبوعالعملي خواهد بود كه توسط 

در مواردي كه بر اثر تعهد زايد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين آيين نامه خدمتي انجام شود يا مالي به -63ماده

 در صورتي كه رد عين آن ميسر تصرف موسسه درآيد ، واحد اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد و

 و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول است و وجه مورد كند امتناع  آننبوده و يا فروشنده از قبول

 قابل پرداخت مي باشد و اقدامات فوق مانع همعامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد واحد اجرايي مربوط

.  گرددنه موارد الزم است در گزارش حسابرس به نحو مناسب منعكسينگواتعقيب نخواهد بود

دستور مقامات مجاز ، واقع مسئولين امور مالي و  با اه بر اثر گواهي خالف گتأمين اعتبار ضروري است و هر-64ماده

 مورد تعقيب قرار ديني اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد اجرايي موسسه ايجاد شود مقام متخلف طبق مقررات عمومي

. خواهد گرفت

 امور مالي موسسه دستوري را خالف مقررات تشخيص دهد مكلف است مراتب را كتباٌ با ذكر مديرچنانچه -65ماده

در صورتي كه صادر كننده دستور مربوط اجرا دستور صادره را بخواهد . مورد به مقام صادر كننده دستور گزارش نمايد

 امور مالي  مكلف به مديردر اين صورت . صادر نمايد"ب ينجان به مسئوليت ا"دد با قيد جمله كتباٌ بايد دستور مج

حسابرس.  نمايدموسسه گزارشحسابرس به اجراي دستور بوده و حداكثر طي سه روز چگونگي امر را به طور مشروح 

در  بايد، را با اظهار نظر صريح  مراتب،ور ماليم ا مدير گزارشبررسي پس از  در زمان رسيدگي به حسابها،موسسه

.منعكس و هيئات امنا را نسبت به موضوع مطلع سازدخود گزارش 

بت تشخيص دهد كه پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراواحد امورمالي  رئيس يا مسئول در صورتي كه: تبصره 

 مسئوليت امر را كتباٌ به عهده بگيرد موسسه رئيس هر گاه. موسسه اعالم مي كند)خزانه دار(مالي مدير امور را كتباٌ به 

 گزارش  موسسهحسابرسو موضوع راكتباٌ به اقدام  وجه پرداختنسبت به  موسسه مكلف است )خزانه دار(مالي مدير 

. دهد

ماشين االت و تجهيزات اموال،–فصل ششم 
 را به موسسات دولتي يا فرهنگي يا ل و لوازم مازاد بر احتياج و اثاث فرسوده خوداموسسه مي تواند امو-66ماده

يا آثار و بناهاي تاريخي نفائس علمي  جز  كه ياموالبه استثناي (اهدا نمايد و يا به فروش برساندخيريه به نحو مقتضي 

و آثار آن در حسابها  منتخب رئيس موسسه معدوم نمايدانكارشناسازو اگر فاسد شده باشد با تاييد دو نفر ) است

 موسسه منظور خواهد شد و  اختصاصي مزبور به حساب درآمداموال يا تهاترفروش عوايد حاصل از . يدنماشناسائي 

از ساير وزارتخانه يا موسسات ) اعم از منقول و غير منقول ( اموال ،ماشين االت و تجهيزات همچنين دريافت هر گونه 

و پس از ارزيابي  كارشناسي به حساب دارائي هاي ه  بودو افراد حقيقي يا حقوقي بالمانع) دولتي و خصوصي (و نهادها 

. شد خواهدموسسه منظور

دهنده قيمت  كه نشانميباشند موسسه داراي شناسنامه اي اموال ،ماشين االت و تجهيزاتكليه دارائي ها و -67دهام

تري ،ارزش اسقاط ،محل تمام شده تاريخي،عمر مفيد،نرخ استهالك،روش محاسبه استهالك ، استهالك انباشته ،ارزش دف

قانوني  ثبت دفاتر،و دوره گارانتي است محل خريد ،،محل تامين اعتبار خريداستقرار ، شماره سند حسابداري

.خواهد بودحسابداري مبناي تكميل اطالعات اين شناسنامه 

 مالي و رئيس واحد  به عهده امورأمسئوليت حفظ اموال منقول كه در اختيار واحدهاي موسسه است متضامن-68ماده

.است نگهداري حساب ريالي و مقداري اموال نيز به عهده امين اموال موسسه است
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ساير موارد–فصل هفتم 
ختالف ناشي از معامالت موضوع اين آيين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد ميشود در كميسيوني مركب از ا-69ماده

ون الزم االجرا ي و تصميم حدكثر افراد كميس. ن خواهد شد مطرح ميگرددحداقل سه نفر كه از طرف رئيس موسسه تعيي

.است

 و يا هر يك از انواع تضمينات مصوب هيئت دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي -70ماده

 انجام معامله بال مانع ميباشد و به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و يا حسنوزيران مورد عمل ساير دستگاهها ،

.در هر صورت به تشخيص موسسه هر موقع قابل تبديل به يكديگر خواهد بود

ي  ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعحقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي موسسه-71ماده

.قابل بخشودن نيستمحاكم دادگستري كه الزم االجرا خواهد بود كالً يا بعضاً 

 اشتباه ،ل شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافهو وجوهي كه بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وص-72ماده

پرداخت كننده يا مامور وصول يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي 

ت قضايي حاصل شود توسط واحد مربوطه بنحويكه در اداء حق ذينفع تاخيري صورت نگيرد دستگاه ذيربط و يا مقاما

.رد شود

. به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي به آنان خسارت تاخير تاديه تعلق نمي گيرد–تبصره 

رسيده است بر طبق مطالبات موسسه از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد الزم االجرا به مرحله قطعيت -73ماده

.مقررات اجرايي قانون اجراي احكام و آيين نامه اجراي اسناد رسمي قابل وصول خواهد بود

 تقسيط بدهي اشخاص به موسسه و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز بخشودن جريمه هاي نقدي -74ه ماد

 با هماهنگي  وزارت متبوععملي است كه توسط ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب دستورال

. اجرا گذارده ميشودردتهيه و پس از تصويب هيات امنا به موموسسه

) همسران،فرزتدان،والدين،خواهر ،برادر(اعضا هيئت امنا،هيئت رئيسه موسسه  و وابستگان درجه اول ايشان-75ماده

 الزم است  صورت  ، پس از كسب مجوز ين گونه معامالتاجازه معامله با موسسه را نداشته و در صورت وجود  ا

.  و به تصويب ايشان برسد با ذكر دالئل به هيئت امنا گزارش  آن رامقداري و ريالي

.نمايدموسسه موظف است نسبت به تشكيل دبيرخانه هيئت امنا اقدام رئيس -76ماده

هيات امنا رئيس ر وجود داشته باشد مرجع تعيين كننده در مواردي كه در تفسير اين آيين نامه اختالف نظ-77ماده

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي 49 تبصره در اجراي ماده 35 و   ماده 77نامه درآيين  اين .خواهد بود

.و فرهنگي جمهوري اسالمي كه به تصويب هيئت امناي آن دانشگاه رسيده است ابالغ ميگردد 

عودپزشكيانعودپزشكيانعودپزشكيانعودپزشكياندكترمسدكترمسدكترمسدكترمس

وزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكيوزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكيوزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكيوزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكي
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