
   

 ١٩ از ١ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

        

        کشورکشورکشورکشور    ييييدرماندرماندرماندرمان    ييييو خدمات بهداشتو خدمات بهداشتو خدمات بهداشتو خدمات بهداشت        ييييعلوم  پزشکعلوم  پزشکعلوم  پزشکعلوم  پزشک        ييييدانشگاه ها  و دانشکده  هادانشگاه ها  و دانشکده  هادانشگاه ها  و دانشکده  هادانشگاه ها  و دانشکده  ها        ييييو معامالتو معامالتو معامالتو معامالت    يييينامه مالنامه مالنامه مالنامه مال    يينيينيينيينآآآآ

        ييييو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگ    يييياقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد        ييييقانون  برنامه  چهارم توسعه  اجتماعقانون  برنامه  چهارم توسعه  اجتماعقانون  برنامه  چهارم توسعه  اجتماعقانون  برنامه  چهارم توسعه  اجتماع        ۴۹۴۹۴۹۴۹باستناد  ماده  باستناد  ماده  باستناد  ماده  باستناد  ماده  

            ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ماهماهماهماهبهمن بهمن بهمن بهمن مصوب  مصوب  مصوب  مصوب  

        

        اتاتاتاتييييکلکلکلکل    ::::فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول
مستقل و دانشگاه علوم  يقاتيو مراکز تحق تو پاستوريانست/يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک تقلمسدانشکده /دانشگاه يو معامالت يامور مال    - - - - ۱۱۱۱ماده  ماده  ماده  ماده  

  .  ن نامه انجام خواهدشديين آيد بر اساس انشو يده ميکه منبعد موسسه نام يو توانبخش يستيبهز

) ر آنيو نظا يو پژوهش يدرمان، يبهداشت، يدانشکده ها مراکز آموزش( الت مصوبيمنطبق  با تشک  تابعه يياجرا  يه واحدهايکلوشامل ستاد  موسسه    - - - - ۲۲۲۲ماده ماده ماده ماده 

  . باشد يموسسه م ياز برنامه ها يقسمت  ياست  که هر واحد عهده دار اجرا

تقل ف مسيرد يگسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارا يعال يشود که مجوز شوراياطالق م يقاتيمستقل به مراکز تحق يقاتيمراکز تحق    - - - - ۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .باشنديم ياعتبار

د خدمات ياز تول يس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشيير ياز سو اريض اختيشود که تفوياطالق م ييبه واحدها :ييواحد اجرا    - - - - ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .موسسه باشد

  .ابدي يم ان ين ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پايموسسه از  اول  فرورد يسال مال    - - - - ۳۳۳۳ماده ماده ماده ماده 

هر سال را  يمال يافت و پرداخت  و صورتهايصورتحساب در رماه سال بعديان تيتا پا ت مقررات مربوطهيموسسه مکلف است  با رعا  يمال امورريمد - ۴۴۴۴ماده ماده ماده ماده 

  . ديات امنا  ارائه  نمايب به هيجهت تصوشان يا مقام مجاز از طرف ايس موسسه يو با امضاء خود و رئ م نمودهيه و تنظيته

ن و مقررات مربوطه با امضاء  يموسسه بر اساس  قوان  ين قراردادهايو همچن) وموارد مشابه، سفته، چک :از جمله( يه اسناد و اوراق تعهدآور ماليکل    - - - - ۵۵۵۵ماده ماده ماده ماده 

   .معتبر خواهدبود) شانيا مقام مجاز از طرف اي( موسسه ير ماليو مد) شانيا مقامات مجاز از طرف اي( س موسسهيرئ

انه نزد  يبودجه سالن  يبه منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوان يک  فقره حساب اصليدر استان  نيخزانه معا يق خزانه ياز طر موسسه    - - - - ۶۶۶۶ماده ماده ماده ماده 

ت يپرداخت موجود با رعا يسابهاا ادامه استفاده از حيپرداخت و  ياز برايمورد ن  يرحسابهايتواند  در خصوص افتتاح سا يو موسسه م دينما يافتتاح م مجاز يبانکها

  .  دياقدام نما أمه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسن نايين آيمقررات ا

مقام  ا ي)  (خزانه دار( يامور مال ر يمدو  ) س موسسهيا مقامات مجاز از طرف  رئي( س موسسهيوسسه به امضاء مشترک رئم  يبرداشت از حسابها - ۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . خواهدبود) يو مجاز از طرف

  . خواهد بود  يياجرا واحد يس امور ماليو رئ يياجرا س  واحديبه امضاء  مشترک رئ يياجرا  يواحدها يبرداشت از حسابها    - - - - ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

عنوان  تنخواه تحت  يحساب بانک، تابعه يياجرا يواحدهاتوان در  ياز ميس موسسه حسب نيو موافقت رئ يبانيپشتشنهاد معاون يدر صورت پ    - - - - ۳۳۳۳تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . افتتاح نمود  يواحد اجرائ يس امور  ماليس واحد و رئيرئمشترک  يواحد تابعه به امضا جهت ياتتدارک

  . ئت امنا برسديتابعه الزم است به اطالع ه يموسسه  و واحدها يبانک  يه  حسابهايکلفهرست و  شماره  - ۴۴۴۴ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

ر قابل  برداشت در يغ يبانک  ياز حسابهايتواند به تعداد مورد ن يتابعه آن  م يياجرا  يموسسه و واحدها، ياختصاص يدر آمدها تمرکزبه منظور     - - - - ۷۷۷۷ماده ماده ماده ماده 

موظفند  تابعه يياجرا  يموسسه و واحدها.  افتتاح کنند) استانها نيمعخزانه ا يخزانه  قياز طر( ن نامهييآ  نيا) ۶( مادهمجاز  کشور با ملحوظ  داشتن  مفاد   يبانکها

  . نأ آنرا عودت خواهد دادين عيا خزانه معيز نموده و خزانه ين  حساب ها  واريابه  راخود  ياختصاص يدرآمدها

 يکيتوسط  موسسه در  يخاص  يحساب  بانک، شود يافت مير آن دريا نظايو عه يقه وديکه به عنوان سپرده  وجه الضمان وث يبه منظور تمرکز وجوه - ۸۸۸۸ماده ماده ماده ماده 

برداشت از . نديز نماين حساب واريدارند به ا يافت مين فوق دريرا که  تحت عناو يمکلفند وجوه يياجرا يواحدها. گردد يمجاز کشور افتتاح م ياز بانکها

  . خواهدبودمربوطه ن نامه ييآ مفاد ت يا ضبط آن به نفع موسسه با رعايز کننده  يفقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذکر به وارحساب  فوق 



   

 ١٩ از ٢ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

د مشروط به آنکه در ياستفاده نما جهت انجام امور موسسه  ن حسابياز از وجوه ايتواند در صورت ن يم) شانياز طرف اا مقام مجاز ي( س موسسهيرئ ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . ه باشديه حساب وجه مربوطه قابل تاديزمان تسو

و   يحداقل چهار سال  تجربه  حرفه ا با  يامور مال يرشته ها ت يواجد صالحن کارشناسان يسال  از ب به مدت چهار) خزانه دار( يمال ر اموريمد    - - - - ۹۹۹۹ماده  ماده  ماده  ماده  

ن يا مفاد الزم بر اساس ين هماهنگيس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تاميئت امنا و ابالغ رئيب هيس موسسه با تصويرئد ييو تأ يبانيمعاون پشتشنهاد يبه پ ياجرائ

    :شود ير منصوب ميف مشروح زين سمت جهت  انجام وظايانتخاب و به ا ن نامهييآ

ن نامه  و يين  آيم  حسابها  بر طبق ايو  تنظ  يهدارو نگ  يو محاسبات يات امور ماليلق  نظارت  مستمر بر عميموسسه از طر يمال ين صورتهايه و تدويته - ۱

  . تيريمد يه گزارشات  موردير دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سالمت آنها و تهيکم بر تحرامقررات ح

   يموسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مال يات  مالين و  مقررات حاکم بر عمليقوان يدر اجرا يهماهنگ - ۲

  مقام مسئول موسسه   يبا هماهنگ يقانون ينظارت يموسسه حسب مورد  با دستگاه ها يمالتبادل  اطالعات   - ۳

  موسسه  يو نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد ها يريگيو پنه ها و سپرده ها و اوراق بهاداريل و تحول وجوه نقد يو تحو ينگهدار - ۴

  وابسته    يو واحدها تابعه يياجرا يواحد ها  يامور مال سيير ينظارت  برعملکرد  مال - ۵

  موسسه   يها يزات و دارائين آالت و تجهيماش، اموال ياليو ر يحساب  مقدار يو نگهدار  ييشناسا - ۶

  .ن آنانيب يط هماهنگيمجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرا  يارات جهت امضاء هايتض اخيه  تفوياطالع و  کنترل کل - ۷

ب ين موسسات پس  از تصويب يگزارشات مالسه يت مقايه و قابليجاد وحدت رويبه منظور  ا، اساس شکل متحد بر، حسابها) يطبقه بند( نگيکد ياجرا - ۸

  . ئت امنايس هيرئ

  .باشديم يمال امورريبر عهده مدئت امنا يمصوب ه  يليدر  چارچوب بودجه تفص موسسه که يمالات يعملآن بخش  از  ياجرا - ۹

ض يحسب مورد  تفو  واحدها يامور مال يا روساين ين نامه به معاونين آئين شده  خود را در اييف تعيتواند وظا يم) خزانه دار( يمالر اموريمد ::::۱۱۱۱    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 يواحدها يت اسناد با مسئول امور ماليمسئول، موسسه ير امور ماليمد نه بايه حساب اسناد هزيبل از تسوتا ق ياجرائ يحدهاوا يامور مال يدر خصوص روسا .دينما

   .خواهد بود ياجرائ

تواند فرد يس موسسه ميير، نبود يل قادر به همکاريا به هر دلي، از سمت خود استعفا دادات امنا يد شده هييتا) خزانه دار( ير امور ماليکه مديدر صورت  ::::۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

ف ين تکلييات امنا نسبت به تعين جلسه هيموسسه مکلف است در اول .دينما نصوبم يبه عنوان سرپرست امور مالأت امناء ين جلسه هيل اوليتاتشکرا  يطيواجد شرا

  . باشد يمر يأت امناء امکان پذيد هييموسسه و تأ سييشنهاد ريبه پ) خزانه دار( ير امور ماليضمنأ عزل مد دياقدام نما) خزانه دار( ير امور ماليمد

ند يل و تحول اقدام نمايم صورت مجلس تحويد نسبت به تنظيجد ير ماليخ اشتغال مديک ماه از تاريمکلفند حداکثرظرف  يو بعد يقبل ير ماليمد - ۳۳۳۳تبصره تبصره تبصره تبصره 

ل ياز تحو ير ماليکه مد يدر موارد.نديول آن را به حسابرس موسسه ارائه نماده باشد و نسخه ايرنده رسيل گيل دهنده و تحويتحو يد به امضاين صورتمجلس بايا

 ير ماليس موسسه و مدينده رئيبا حضور حسابرس و نما يو يسر نباشد ابواب جمعيل و تحول ميامر تحو يحضورو يا به هر علتيد ينکاف نماخود است يابواب جمع

  .ز نظارت داشته باشديموسسه ن ير امور ماليز صادق بوده و الزم است مدين ياجرائ يواحدها يور مالس امين موارد در خصوص رئيا. ل خواهد شديد تحويجد

ن بند يا .ديواگذار نما    تيمان به موسسات واجد صالحيت پيريدر قالب مد يا کلي يخود را به صورت جزئ يتواند انجام امور مال يموسسه م    - - - - ۴۴۴۴تبصره تبصره تبصره تبصره 

        .  دباش يوصول درآمد نم يمشمول واحد ها
جاد نموده و يمجزا ا  يات ماليخود  عمل  يياجرا يتواند به تعداد واحدها يموسسه م، ييات اجرايمت تمام شده عمليبه ق يابيبه منظور دست - ۱۱۱۱۰۰۰۰ماده ماده ماده ماده 

  . ديه نمايته هامستقل  جهت  آن  واحد يمال  يصورتها

 يمال ر اموريمدد ييو تا ياجرائواحد سيرئشنهاد يبه پکه  يتبط با امور مالمر يمدرک دانشگاه يدارااست  يفرد ييواحد اجرا يس امور ماليرئ    - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱مادهمادهمادهماده

 سيرئنظر ر يرا ز يمال ييات  اجرايه عمليکل واحد يس امور  ماليرئ. شود ين سمت منصوب ميانتخاب و به ا، يبانيموسسه و ابالغ  معاون پشت) خزانه دار(

موسسه  ير امور ماليکه از طرف مد ياراتيف و اختيدر مورد وظا يواحد اجرائ يس امور ماليرئ.  نجام خواهددادموسسه ا) خزانه دار( يمال امور ريمدو  يياجراواحد

  .دهدين نامه و مقررات مربوطه انجام مين آئيارات ايف و اختيف محوله را در حدود وظايشود مسئول بوده و وظايمحول م يبه و
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 ۱۳۸۷ ان سال يحداکثر تا پا اشد نداشته بوجود   ييمرتبط در واحد اجرا يمدرک دانشگاه يرک دارامد يت دارو دارايصالحکه فرد يدرصورت :تبصرهتبصرهتبصرهتبصره        

  .باشد يم يتجربه کاف يافراد دارا يريبه بکارگ مجاز ييواحد اجرا

) يجامعه حسابداران رسمو عض( ين حسابداران رسميانه از بيئت امنا ساليس موسسه در جلسه هيشنهاد رئيکه به پاست  يحقوق حسابرس شخص - ۱۱۱۱۲ماده ماده ماده ماده 

ن ييو تع يريم گيتصم، هر بند اظهار نظر يگزارش  حسابرس به ازا  يبندهائت امنا نسبت به يئت امنا قرائت و هيساالنه در ه  يگزارش  حسابرس .گردد ينتخاب ما

  . زم  اتخاذ خواهدنمودال ات ميموسسه تصم يمال يب صورتهايت به گزارش حسابرس نسبت به تصويف خواهد نمود و با عنايتکل

 يموسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرس يو حسابدار يات ماليبه اسناد  عمل يدگيف حسابرس رسياوظ - ۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . باشد يم

 بوده وصوص هر بند گزارش حسابرس شده درخ در مدت مشخص ت امنا ييه ياز سو ن شدهييف  تعيتکال  يريگيس موسسه  موظف به پيرئ    - - - - ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . گزارش خواهدنمود  ئت امنايجه را به هينت

رخانه  يه به دبيو بق) ) خزانه دار( يمال ر اموريمد، يبانيمعاونت پشت، س موسسهيرئ( نسخه به  موسسه ۳ه که ينسخه ته ۸گزارش حسابرس موسسه در  - ۳۳۳۳تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . ل خواهد شديتحوماٌ يئت امنا مستقيه

گران در مقابل موسسه يگران و ديدر مقابل د يمال ينه ها  و تعهدهايهز، هايبده، هاييدارا، خود اعم از وجوه يات ماليه عمليموسسه موظف است کل    - - - - ۱۱۱۱۳۳۳۳مادهمادهمادهماده

  . دينما ينگهدارثبت و دوخ يدر حسابها يمتداول حسابدار يروش ها يرا بر مبنا

  

        درآمددرآمددرآمددرآمد    ييييبودجه و منابع مالبودجه و منابع مالبودجه و منابع مالبودجه و منابع مال    - - - - فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 
، ينه ايهز( موسسه  يافت ها  و منابع ماليدره  يکل  ينيش بيپ  يشود و حاو يه ميته يک سال  مالي يموسسه است که برا يبرنامه مال يليتفصبودجه     - - - - ۱۱۱۱۴۴۴۴ماده ماده ماده ماده 

ساالنه   ياتيعمل يبرنامه ها ياجرا يبرا تابعه  يياجرا  يستاد و واحدها يو برآورد مصارف  مال گريد از هر محل ممکن  و) يدرآمد اختصاص، ييتملک دارا

  .رسد يئت امنا موسسه ميب هيتصو و به  شنهاد يس موسسه پيه توسط رئک باشد يمختلف م  يقالب برنامه ها تعهدات معوق در موسسه و پرداخت 

   .ئت امنا خواهد بوديرخانه  هيدب يلين شده  بودجه تفصيتدو  ياز فرمها  يرويموسسه ملزم به پ:  ۱۱۱۱    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره    

ست  درصد برنامه ها يزان بيحداکثر به م) ات امنايب  هيتصو با( يليبودجه  تفص  يش و کاهش در اعتبار برنامه هايافزا، ييز به جابجاموسسه مجا  :۲۲۲۲    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . گردد يئت امنا منعکس ميشان  به هيتوسط  حسابرس  کنترل  و در  گزارش ا  يليبودجه  تفص يباشد عدول از برنامه ها يم

  ير مقررات عموميو سا ن نامهين آئيت مفاد ايبدون الزام به رعا، موسسه يتصاصخدولت و درآمد  ا  ياز اعتبارات  بودجه عمومدرصد  ۳حداکثر     - - - - ۳۳۳۳تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . نه گرفته خواهدشديشان  به هزيد ايس موسسه بوده و حسب صالحديار  رئيدر اخت

ک يدر قالب برنامه استراتژک سال يمدت  يبرا موسسه   ياتيبرنامه عمل ينيش بيپد که در آن يه نمايرا ته ساالنه ييبرنامه اجراموسسه موظف است     - - - - ۱۱۱۱۵۵۵۵ماده ماده ماده ماده 

به  يابيدست يدر راستا ينه ايهز يتهايا گسترش  فعاليبهبود و  ، زيدر جهت  تجه يه گذاريو سرما  ييتملک دارا  يو طرح ها ينه ايهز يتهايه فعاليمل کلکه شا

  . موسسه  منعکس گردد  يلياست  به نحو مناسب در بودجه  تفصو الزم  رديپذ يصورت م شده نييف  تعاهدا

  .  شود يک سال  اجرا مي  يبرنامه ط يدن  به هدف هايرس ياست  که برا يات و خدمات مستمر و مشخصيعمل:  يجار  يت هايفعال    - - - - ۱۱۱۱۶۶۶۶ماده ماده ماده ماده 

اهداف  به يابيدستدر  جهت ا اجرا است که يدوره مطالعه و  ينه هايو هزخدمات  مشخص ات و يمجموعه عمل  :يه ايو مخارج سرما يعمرانطرح     - - - - ۱۱۱۱۷۷۷۷مادهمادهمادهماده

توسط  ، ئت امنايب  هيپس از تصو يه گذاريبه صورت سرما  صن و با اعتبار مشخيدر مدت مع  ياعاجتم، يو اقتصاد يفن، يهيبر اساس مطالعات توج و موسسه

  .گردد ين  ميتام يا اعتبارات اختصاصي) کمک( دولت يبع عمومن از محل  مناآ  يياجرا ينه هاياز  هز يا قسمتيموسسه انجام و تمام 

ا يموسسه   يت هايز  و بهبود و گسترش فعاليتجه، است  که در  جهت  اهداف موسسه يات مشخصيمجموعه عمل :يه گذاريسرما  يت هايفعال    - - - - ۱۸۱۸۱۸۱۸مادهمادهمادهماده

. رديگ يصورت م يو اقتصاد يفن، يهيدر مطالعه توج) يتيف  حاکميحسب وظا( يجتماعن بازده منافع اييتع با  ينيش بيمورد پ  ن  نرخ بازدهييرفاه کارکنان  با تع

         .ئت امنا  برسديب  هيبه تصو تها  الزم استينگونه فعاليا



   

 ١٩ از ٤ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

 يه از سوحواله شدوجوه ا ين بودجه ساالنه دولت و يمنظور شده در قوان يو اختصاص ييتملک دارا، ينه ايهزموسسه شامل اعتبارات  يمنابع مال    - - - - ۱۹۱۹۱۹۱۹مادهمادهمادهماده

 يا و کمک هاير منابع و هدايمانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و سا، يه مطالبات سنواتيوجوه حاصل از تسو، ياستان، يگر مراجع دولتيوزارت متبوع و د

  . باشد يم يالت  بانکيتسهو  يمردم

ه در گردش يسرما يتمام شده خدمات و کسر ير سال قبل بر اساس  بهاموسسه ددولت جهت هر سال   ياز از  محل  منابع عمومياعتبارات مورد ن    - - - - ۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . ب شوديشود  تا به صورت کمک در  بودجه  کل کشور  منظور و تصو يصالح  ارائه ميم و به مراجع  ذيظسه  تنستوسط مو

پس از وصول از  ز شده  ويبه حساب خزانه وارباشد که  يموسسه م) يدر آمد اختصاص( يوصول  يه درآمدهايمعادل  کل  ياعتبارات اختصاص    - - - - ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . باشد ينه ميکالً قابل هز  خزانه

، يپژوهش، يارائه  خدمات  آموزش  يا در ازايف  موسسه و يوظا  ياست  که طبق  مقررات در  اجرا ييه در آمدهايشامل کل  يدرآمد اختصاص    - - - - ۳۳۳۳تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال    يفن، يمشاوره ا، يورزش، يرفاه، يعلم يشهايهما، کنگره ها ،يغاتيتبل، يفرهنگ، ييو غذا ييدارو، يدرمان، يبهداشت

و  و امکانات موسسه  هيابن امالک و، اتزين آالت و تجهيا اجاره خودرو و ماشيفروش و ، فروش  مواد زائد و بدون استفاده، بتيجرائم غ، ر منقوليمنقول  و غ

ه موارد مطروحه  يا کليو ا ضبط سپرده ها و ضمانت نامه ها يو  يا حقوقيو   يقيقرادادها و قولنامه ها و تعهدات  اشخاص  حق ياعدم اجر  وجوه حاصل از نيهمچن

  . ده باشدات امنا صادر شيا  مجوز  وصول  آن توسط هين نامه وصول گردد  و يين آيشده در ا ينيش بيپ

اعتبارات  موسسه  به سر  جمع ) ن نامه نباشديين  آير با  مفاد اين  حاکم بر آن مغايکه  قوان يدر صورت( هر  محل ممکنموسسه از   يافتياعتبارات در  ::::۴۴۴۴تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

   .باشدين نامه قابل مصرف ميين  آيافزوده شده  و در قالب  مفاد ا

و  ت  بال استفاده از فضا  و امکاناتيا فروش ظرفيمشارکت ، يرنه نسبت  به واگذايبه  ين ماليش  درآمدها و تاميه مجاز است به بمنظور افزاسموس - ۲۲۲۲۰۰۰۰مادهمادهمادهماده

ق  ياز طر، صرفه  و  صالح موسسه يو بررس) ين الملليو ب يمل( مناسب  يابيپس از بازار  ياقتصاد يت هايا فعاليو خود هير منقول و امالک وابنياموال منقول و غ

  .  آن مخدوش نگردد  يتيف  حاکميکه وظا  يبه نحو  .ديئت امنا اقدام نمايز از  هپس از کسب  مجو يگر  موسسات دولتيا دي ير دولتيغبخش  

  .  گردد يموسسه ابالغ م يبانيموسسه جهت اجرا به معاونت  پشت  س يتوسط رئ، ات امنايب هياز  تصوموسسه پس   يليبودجه تفص    - - - - ۲۱۲۱۲۱۲۱ماده  ماده  ماده  ماده  

به  مرتبطات متناسب با ارائه خدمات  يمت تمام شده  خدمات و عملکرد  و حجم  عمليق يمبنا بر تابعه يياجرا يواحدها بهص  اعتبار يم و تخصيتنظ - ۲۲۲۲۲۲۲۲مادهمادهمادهماده

        تناسب حق السهم آنها از کل اعتبار موسسه خواهد بود

احد  ک ويدر  نه استهالک يو هزجذب شده    رمواد و سربا، ميدستمزد مستق ينه هايعبارت است از  مجموعه  هز، مت تمام شده خدماتيق    - - - - ۲۲۲۲۳۳۳۳مادهمادهمادهماده

  . شده باشد ييشناسا يات امور ماليعمل فرآيندخدمت که در 

ص منابع اعالم يو تخص  يوصول  يدرآمدها يبر مبناو سه  موسسه يئت رئيه  ياست گذاريبر اساس  س تابعه يياجرا يص منابع به واحدهايتخص    - - - - ۲۲۲۲۴۴۴۴مادهمادهمادهماده

، س موسسهيمرکب از رئ يته ايموسسه توسط  کم ينه ايهز  اتيعمل  يدر راستا و يليصن مفاد بودجه تفير منابع و همچنيدولت و سا  يشده از محل  منابع عموم

  يياجرا يگردد  واحدها يشان ابالغ ميبه ا يبانين و توسط معاون پشتييتععملکرد واحدها بودجه با توجه به  ر اموريمد، ) خزانه  دار( يمال ر اموريمد، يبانيمعاون پشت

  . س موسسه مسئول خواهدبودين مورد در مقابل  رئيدر ا يياجراس واحديند و رئيافته اقدام نمايص يعتبارات تخصموظفند بر اساس برنامه و ا

با در نظر گرفتن ضوابط و  يليه بودجه تفصيم  اصالحيه و تنظيشده  ته ينيش بير در منابع  پييا تغيموسسه  و  يياجرا يمه هاانرر در بييدر صورت تغ    - - - - ۲۲۲۲۵۵۵۵ماده ماده ماده ماده 

  . موسسه است ياصل  يتهايو مامور يپرسنل  يت با  پرداختهايه پرداختها اولوياست  در کل يهيبد. ر خواهد بوديات امنا امکان پذيب هيصومقررات و ت

در انجام  ياوقفه هرگونه از  يريب به منظور جلوگيده باشد  تا زمان تصويات امنا نرسيب هيبه تصو  يليبودجه  تفص  يچنانچه در شروع سال  مال    - - - - ۲۲۲۲۶۶۶۶ماده ماده ماده ماده 

بودجه کل کشور همان در قانون  موسسه  مصوب  ييتملک داراو   ينه ايهزاعتبارات   ۱۲/۱ يمجوز  خرج  بر مبنا ماهسه  هر يات رئيب هيتصو پس ازامور موسسه 

   .صادر خواهدشد يوصول  ياختصاصسال و درآمد 

آن   ياليارزش ر  ير نقديغ يايهدا يخ واگذاريرسد  و از تار يکننده به مصرف م ات اهدايو کمکها با در نظر گرفتن نوقف ، اينحوه مصرف هدا    - - - - ۲۷۲۷۲۷۲۷ماده ماده ماده ماده 

         .گردديم ييشناسا موسسه ثبت و  يها ييو  در حساب  مربوطه در  دارا ييشناسا



   

 ١٩ از ٥ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

سر يشده م ينيش بير زمان په  طرح ها ديدن به اهداف کليرس يبه علل  يه ايسرما ييتملک دارا يب بودجه  طرح هايکه  پس از تصو يدر مواقع    - - - - ۲۸۲۸۲۸۲۸    مادهمادهمادهماده

ن يا همان برنامه را در مورد  ير  طرح هاياعتبارات سا ند ويل نمايتکم ت دارند  طبق برنامهيرا که اولو يچند طرح، ات امنايب  هيتواند با تصو ينباشد موسسه م

  . دانت امنأ برسأيد هيياصالح و به تأ ييتملک دارا يطرح ها يليدر بودجه تفص نه ويهز ت دار ياولو يطرحها

        

        نه هانه هانه هانه هاييييپرداختها و هزپرداختها و هزپرداختها و هزپرداختها و هز    - - - - فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم
ب  يصوت به يليموسسه در چارچوب بودجه تفص يات و برنامه هايانجام عملل به اهداف موسسه و ينکه در جهت  ياعتبار عبارت است از مبلغ    - - - - ۲۹۲۹۲۹۲۹ماده ماده ماده ماده 

 يموسسه م، يليبودجه تفص ياه هيواصالح يليبار الزم در بودجه  تفصاعت ينيش بيتوسط موسسه منوط به پ  يپرداخت  هر گونه وجه.  رسديمبه مصرف ات امنا يه

  . باشد

 يص هايد در قالب تخصيکند و استفاده از اعتبارات با يجاد حق نميا يو حقوق يقياشخاص حق يخود برا يدر بودجه موسسه به خودوجود اعتبار     ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

            .ن نامه باشديين آيت مقررات ايصادره و با رعا

 - ۲تنخواه گردان   - ۱ :عبارت است از، موسسه انواع  پرداختها. رديپذ يا مقامات  مجاز از طرف او انجام ميس موسسه يه پرداخت ها با دستور  رئيلک    - - - - ۳۰۳۰۳۰۳۰مادهمادهمادهماده

   يه ايسرما ييزات و تملک دارايجهتن آالت و يماش، د امواليخر - ۵نه يهز - ۴الحساب   يعل - ۳ش پرداخت  يپ

 يق حسابهاياز طر ديبا مقرر داشته اند يگريب دين و مقررات ترتيکه قوان يجز در موارد تابعه يياجرا يا واحدهايوسسه و م يه پرداخت هايکل    - - - - ۳۳۳۳۱۱۱۱مادهمادهمادهماده

  :ر باشديبرموارد ز يبانک حاک يمنوط به  آنکه گواه. رديگ يله چک انجام ميمربوطه و به وس يبانک

  نفع يانتقال وجه به حساب ذ - ۱

 او   يمقام قانونا قائم ينفع يپرداخت وجه به ذ  - ۲

 او   يا قائم مقام قانونينفع يحواله در وجه ذ  - ۳

از مقامات  يکيد ييتأ، ا به مصلحت نباشديرنده وجه مقدور ياخذ امضاء از گ يا مقام مجاز از طرف ويس موسسه يص رئيکه با تشخ يدر موارد استثنائ  :تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 . است ينه قطعيو سند قابل احتساب به هز يافت کننده وجه تلقيد دريرس) ا نقديبصورت چک ( نفعير بر پرداخت وجه به ذيدا، مذکور

قابل پرداخت   يها يسال و بده ينه هايانجام هز  يکه خزانه از  محل اعتبارات مصوب برا يعبارت است از وجوه :يتنخواه  گردان حسابدار    - - - - ۳۳۳۳۲۲۲۲مادهمادهمادهماده

  . دهد يار موسسه قرار ميسنوات قبل در اخت

 يشان برايا مقامات مجاز از طرف ايس موسسه  يد رئييبا تا) خزانه دار( يمال ر اموريمدکه از طرف   ين پرداخت عبارت است از  وجهتنخواه گردا    - - - - ۳۳۳۳۳۳۳۳مادهمادهمادهماده

اسناد  ييو شناسال  ينه شده و پس از تحويج هزيتا به تدر. رديگ يقرار م) و کارپرداز  يس امور ماليرئ( تابعه يياجرا يار  واحدهايدها در اختينه ها و خريانجام هز

به پرسنل مسئول تعداد ا يسقف  يدر موارد اضطرار، باشديسقف تنخواه کارپرداز تا سقف معامالت کوچک م. م خواهدشديتنخواه گردان  ترم، نهيمثبته هز

  . ر استييقابل تغ  س موسسهيص رئيتشخ

ا مقامات مجاز از يس موسسه يرئ صير اساس احکام و قرادادها بر طبق تشخکه از محل اعتبارات  مربوط ب يعبارت است از  پرداخت، ش پرداختيپ    - - - - ۳۳۳۳۴۴۴۴ماده ماده ماده ماده 

        . خواهدبود يالزام س موسسهيرئحسب نظر  يمعتبر  و کاف  نيتضمافت يدر، ش پرداختيجهت انجام پ. رديگيش از انجام تعهد صورت ميشان پيطرف ا

  . رديگ ياز  تعهد صورت م يقسمت  يکه به منظور ادا  يعبارت است از  پرداخت، الحساب يعل    - - - - ۳۵۳۵۳۵۳۵ماده  ماده  ماده  ماده  

 يک دوره  مي يها ط يجاد بدهيا ايها  يير موارد استفاده از دارايا سايها  ياز  خروج دارائ ياست که ناش ييآن دسته از مخارج و پرداختها، نهيهز    - - - - ۳۳۳۳۶۶۶۶مادهمادهمادهماده

  . رديگ يو مستمر موسسه صورت م يات  اصليعمل يت ها در اجراير فعاليا انجام سايا ارائه خدمات يد يباشد که به منظور تول

د  مشخص جهت موسسه يبا عمر مف  ييآن دارا  يباشد که ما به ازا يموسسه م  يآن بخش از پرداختها، زاتين آالت و تجهيماش، د امواليخر    - - - - ۳۳۳۳۷۷۷۷مادهمادهمادهماده

  .ديجاد نمايا

افزوده و از  ييد آن دارايخر  يل آن گردد به بهايا تکميد يش عمر مفيزات که منجر به افزاين آالت و تجهيماش، هر نوع پرداخت  جهت اموال: تبصرهتبصرهتبصرهتبصره        

  . شود ينسبت به محاسبه استهالک اقدام م، جاديخ ايتار



   

 ١٩ از ٦ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

 ر اموريمدقابل پرداخت  از محل اعتبارات  مربوطه عهده   يها يه تعهدات و بدهيتاد  يله مقامات  مجاز براياست که کتباً  به وس يحواله اجازه ا    - - - - ۳۸۳۸۳۸۳۸مادهمادهمادهماده

  . شود ينفع صادر ميو در  وجه  ذ) انه دارخز( يمال

موسسه و  يبرنامه ها يل به اجراين يا  انجام آنها برايل يکه تحص يير  پرداخت هاين و انتخاب  کاال و خدمات  و ساييص عبارت است از تعيتشخ    - - - - ۳۹۳۹۳۹۳۹مادهمادهمادهماده

  . است يضرور يياجرا  يواحدها

موسسه و  يدفتر اعتبارات امور مال  يمبنا که ن ينه معيهز يمصوب در بودجه مصوب برااز  اعتبار يا قسمتيص تمام ين اعتبار عبارتست از تخصيتام    - - - - ۴۰۴۰۴۰۴۰مادهمادهمادهماده

   . خواهدبود  تابعه يياجراواحد

   :از ين بر ذمه موسسه ناشيجاد ديعبارت است از ا، تعهد    - - - - ۴۱۴۱۴۱۴۱ماده  ماده  ماده  ماده  

  خدمت  ا يل کاال يتحو - الف 

  . ه باشدت مقررات منعقد شديکه با رعا ييقرادادها ياجرا - ب

  ت يصالحيو ذ يجع قانونااحکام صادر شده از مر - ج

  با اجازه قانون   ين الملليا مجامع بيت در  سازمان ها يو عضو ين الملليب يهاادوستن به قراديپ - د

   .يقابل  پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات بده يزان  بدهين مييل عبارت است از تعيتسج    - - - - ۴۲۴۲۴۲۴۲ماده ماده ماده ماده 

 يير پرداختهايصادر شده و سا يشان به منظور پرداخت حواله هايا مقام مجاز از طرف اي س دستگاهيرئ ياست که از سو يسند، ست وجهدر خوا    - - - - ۴۳۴۳۴۳۴۳دهدهدهدهاااامممم

  .  شود يصادر م) ربطين استان ذيا خزانه معيحسب  مورد خزانه ( در خزانه که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده 

ا سازمان امور اقتصاد و ي  ييو دارا يبه وزارت امور اقتصاد يکتب دستگاه به صورت  يين مقام اجرايباالتر ين ماده از سويمقامات مجاز موضوع ا:  تبصرهتبصرهتبصرهتبصره        

  . شوند يم يمعرفاستان  يدارائ

ر يمدن نامه به عهده يين آيا اق پرداخت بين اعتبار و تطبيت  تاميس موسسه  و مسئوليل و حواله به عهده رئيص  و انجام تعهد  و تسجيت تشخيمسئول    - - - - ۴۴۴۴۴۴۴۴ماده ماده ماده ماده 

  . باشد يمموسسه ) خزانه دار( يمال امور

ا يمربوطه کأل  ير مقامات دستگاه هايمأ و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سايحسب مورد مستقن ماده يموضوع ا يت هايارات و مسئولياخت    ::::۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . ض کننده نخواهد کرديت از تفويار و مسئوليسلب اخت، تيو مسئولار يض اختيچ مورد تفويض خواهد بود لکن در هيبعضأ قابل تفو

   :ر را  حسب مورد  همراه داشته باشديد مدارک مثبته زيد  انجام شده باينه و خريه اسناد  هزيکل    - - - - ۴۵۴۵۴۵۴۵ماده  ماده  ماده  ماده  

        ::::    ييييداخلداخلداخلداخل    ييييدهادهادهادهاييييخرخرخرخر    - - - - الفالفالفالف

 هيدييتا - ۶دستور پرداخت   - ۵قصه حسب مورد  فات  منايا ترک تشري مناقصهمدارک مربوط به   - ۴  د انبار يرس - ۳د  يتور خرکفا - ۲د  يدرخواست  خر - ۱

در مورد ، ر قرارداديتصو - ۷) .دينما ين مييس موسسه تعيکه رئ ين نامه اييحسب آ( ديه خريبا درخواست اول يط فنيبر مطابقت شرا يدرخواست کننده مبن

  . د انبار خواهد بوديصدور رس ياال مبنال کيصورتجلسه تحو يدرموارد ضرور - ۸. در قالب قرارداد يدهايخر

            ::::ييييخارجخارجخارجخارج    ييييدهادهادهادهاييييخرخرخرخر    - - - - ب ب ب ب 

صورت  يدر مورد ضرور( د انباريرس - ۴ص کاال   يمدارک ترخ - ۳صورت حساب فروشنده   يه بانک و در موارد جزئياعالم - ۲د     يدرخواست خر - ۱

 ماده   تبصره   بجز موارد مندرج در ( فات مناقصه حسب مورديا ترک تشرياقصه مدارک مربوط به من - ۴) باشد يد انبار ميصدور  رسبه منزله ل کاال يمجلس تحو

  در قالب قرارداد  يدهايدر مورد خر، ر قرارداديتصو - ۷د يه خريبا درخواست اول يط فنيبر مطابقت شرا يمبن ه درخواست کننده يدييتا - ۶دستور پرداخت - ۵) ۵۵

            ::::ييييخدمات قراردادخدمات قراردادخدمات قراردادخدمات قرارداد    - - - - ج ج ج ج 

ا يش يابالغ افزا - ۴فات  مناقصه حسب مورد  يمدارک  انجام  مناقصه و ترک تشر - ۳قرارداد     - ۲ت حسب مورد    يت وضعا صوريصورتحساب و  - ۱

ز ه حساب  طرف قرارداد  ايوسارائه ت - ۶.   ط  قرارداديجام  موضوع  قرارداد حسب شرابر ان يا مقام مجاز مبنيس واحد  يا رئيس موسسه يه رئيديتائ - ۵کاهش  کار  

   نفعيبر پرداخت به ذ يارائه مستندات مبن - ۷) رهيو غ ييداراو يامور اقتصادوزارت ، ين  اجتماعيتام سازمان( ربط حسب مورديذ يمراجع قانون  يسو

حق الزحمه  ، يارو وقت اد مربوطه فيکارکنان خارج از شرح وظا حق الزحمه  کار اضافه، اضافه کار، ايحقوق  و مزا( :از  جمله ييييپرسنلپرسنلپرسنلپرسنل    ييييپرداخت هاپرداخت هاپرداخت هاپرداخت ها    - - - - دددد

  ) ...کارانه و، تهايمامور، حق  حضور در جلسه، سيحق التدر، يينشجوا د کار، انترنها، دنتهايرز



   

 ١٩ از ٧ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

 بانک  يگواه - ۳.شانيا مقام مجاز از طرف ايس موسسه  يرئ  يسوانه ازيماه ياليو ر يرات مقدارييانجام کار  جهت تغ ياخذ  گواه - ۲دستور پرداخت   - ۱

  .نفعيوجه به ذ تپرداخ از  يحاک

  . قابل  پرداخت خواهدبود مستند  شان  با ارائه مدارکيا مقام مجاز از  طرف ايس  موسسه يرئ  يبا امضا، ين اعزاميخارج از کشور مامور ينه هايهز - ه

ان و کارکنان در يو مسابقات دانشجو  يعلم  يمسافرت ها، يورزش، فات  موسسهيتشر، ، ايهدا، ها ييرايپذ، دعوت ها  ينه هايهز :نه ها شاملير هزيسا - و

  ينارها و کارگاه هايسم، کنگره ها، مايط هواپيو بل يکيط الکترونيبل) يکيو الکترون يچاپ( د کتب و مجالتيخر، يقاتيتحق  يپروژه ها، داخل و خارج از کشور

که  يدرمان يو پژوهش يآموزش يبهداشت يت هاياز فعال يناش يپرسنل  يه هاحق  الزحم ن يو همچن يبهداشت يتهايفعالو  بهداشت  ياهه خان ينه هايو هز  يآموزش

و  يرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکيپذ يربط از موسسه انجام ميذ و  بر اساس درخواست مراجع ف مستمر پرسنليخارج از وظا

س يو رئ مسئوالن يحسب مورد که به گواه يياجرا يا دستور العملهايبر اساس صورتحساب ها و ن نامه و يين آيموارد مندرج در ا تيدون رعاباشد ب يموسسه م

  . س  موسسه قابل  پرداخت خواهدبوديبا موافقت  رئ نه کننده يس واحد هزيت رئيبا مسئول ده باشديرس  تابعهواحد 

  . دين نمايياز را تعينشده مدارک مورد ن ينيش بيکه پ  يتواند در موارد يموسسه م سيرئ    - - - - ۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره 

د ناظر و موافقت ييتا، طرح يشبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارش  مجريانجام شده که در پ  ينه هايآن قسمت از هز  يپژوهش  يدر طرح ها    - - - - ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .منظور خواهدشد ينه قطعيشان به هزيا مقام مجاز از طرف ايس موسسه يرئ

ارائه دهنده خدمات مزبور به  يواحد ها يت به واگذاردر مراکز ارائه دهنده خدمات نسب يدممر يمشارکت هاتواند به منظور جلب  يموسسه م    - - - - ۴۴۴۴۶۶۶۶ماده ماده ماده ماده 

مت تمام شده و يخود را پس از محاسبه  قاز خدمات  يتواند بخش ينه از فضا و امکانات موجود خود ميه بهدن به منظور استفاياقدام نموده و همچن ير دولتيبخش غ

  . ديموسسه منظور نما يو درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاص واگذارنموده يا حقوقي يقياشخاص حقدر قالب قرارداد با  ايبراساس توافق 

س يص رئيبالمانع است مشروط به آن که به تشخ  ير دولتيا غي يبه افراد و موسسات  دولت ير نقديا غي يا اعانه به صورت نقديپرداخت کمک     - - - - ۴۷۴۷۴۷۴۷ماده ماده ماده ماده 

 ينه قطعيافت کننده  به حساب هزيد از دريرسن گونه پرداخت ها  با اخذ يا. ف موسسه باشدينفع  در جهت  اهداف و وظايذ  يا  حقوقي يقيخدمت  فرد حق، موسسه

  . منظور خواهدشد

ا يداشته باشد   يو فور يجنبه  فوت وضوعکه  م يدر موارد ت به نقطه سفارش کاال در موسسهيبا عنا اجات  سال بعديرفع احت يتواند برا يموسسه م    - - - - ۴۴۴۴۸۸۸۸مادهمادهمادهماده

د کاال و خدمات با يخر يالزم برا يدادهارس موسسه قرايرئ  مربوطه و موافقت ييشنهاد واحد اجرايان و خسارت گردد  با پيمنجر به ز ير در انجام امرين که تاخيا

ش پرداخت يتواند  وجوه الزم را به عنوان پ يه مسبه مرحله تعهد برسد موس يان سال ماليمزبور  قبل از پا يکه  قراردادها  يد و در صورتيت  مقررات  منعقد نمايرعا

  . ديز نمايب  بودجه  واريه کند و پس از تصويع همان سال تادباز محل منا

و  يا جنسيو  ينبارها اعم از نقدا  يا موجوديموسسه   يدرآمد  يها صندوقهاياموال و دارائ، يامور مال  يجمعو اضافات حاصل  در ابواب   يکسر - ۴۴۴۴۹۹۹۹مادهمادهمادهماده

ئت يته منتخب  هيمنوط به اظهار  نظر کم يقانون  يريگيپ. شود يدوره بسته م اضافات  /يبه حساب کسر، که در  حکم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطه ياوراق

  . امنا  خواهدبود

  ييمدت متناسب  قراردادها يتواند برا يکند  موسسه م يتجاوز م يک سال  مالين از که نوعاً انجام آ ييدهايا خرينه ها يدر مورد آن قسمت از هز    - - - - ۵۰۵۰۵۰۵۰مادهمادهمادهماده

موسسه مکلف است  در بودجه ) منظور شده باشد، سال  مربوطه يليمنوط به  آنکه در بودجه  تفص( ديکند  منعقد نما يتجاوز م يآن از سال مال  يکه مدت اجرا

   . دير اعتبارات  منظور نمايرا مقدم بر سا هتعهدات  مربوط پرداخت  يساالنه خود اعتبارات  الزم برا

پرداخت نشده ، مربوط يکه تا آخر سال مال تعهداتقابل تعهد و پرداخت است  هر مقدار از  يتا آخر سال مال يليدر بودجه تفض مصوباعتبار     - - - - ۵۱۵۱۵۱۵۱مادهمادهمادهماده

ات يص  هيات امنا با تشخيب در هيشود پرداخت  خواهد شد و تا زمان تصو ين ميور تامن منظيسال بعد بد  يلياز محل  اعتبارات موسسه که در بودجه  تفص، باشد

  . انجام خواهد گرفتسه پرداخت يرئ

 يموسسه و برنامه ها  ياتيک و برنامه عمليدر جهت اهداف موسسه در چهار چوب  برنامه استراتژ يتوسعه ا  يبرنامه ها ياجرانه ويانجام هر نوع  هز    - - - - ۵۲۵۲۵۲۵۲مادهمادهمادهماده

  .استموسسه  بال مانع  سه يئت رئيب هيه  دولت از محل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصوسال ۵
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 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

ن ماه سال بعد به ينه ارائه ننموده اند تا آخر فرورديخود را  که در مقابل آن اسناد هز  يافتيموظفند  مبالغ  تنخواه گردان در  يياجرا يه واحدهايکل  ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره     

ا  موسسه  محسوب ين  اعتبارات  مصرف  نشده به عنوان مانده اعتبارات  سنوات قبل  واحد و ياز واحدها وهمچن يد مبالغ  برگشتموسسه عودت دهن يامور مال

  . خواهدشد

از . ديمان ين نامه اقدام ميين آيت ايدستور مقامات مجاز با رعااز طبق يد و تدارک کاال و خدمات مورد نياست که نسبت به خر يکارپرداز مامور    - - - - ۵۵۵۵۳۳۳۳مادهمادهمادهماده

ان هر سه ماه يوباالخص تنخواه کارپردازان در پا ات تنخواه گردانهايگردش عمل. قه معتبراخذگردديشان وثيد تا سقف  تنخواه ايبا يمانيوپ يقرارداد کارپردازان

  .گردد يم ميه و ترميتسو، کنترل

ان خدمت يه پايتسو.افت شوديقه درينبوده و مازاد بر آن الزم است وث قه الزميشان وثيان خدمت ايتا سقف پاداش پا يدر خصوص کارپردازان رسم - تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .شان خواهد بوديه تنخواه ايتنخواه داران منوط به تسو

  . جاد شده باشديار موسسه اير بدون اختياز طرق  ز يکيقابل  پرداخت  سنوات  گذشته که به   يها يون عبارت است از بدهيد    - - - - ۵۵۵۵۴۴۴۴ماده  ماده  ماده  ماده  

   .ادره از طرف  مراجع  صالحهص ياحکام  قطع  :الف

، يمخابرات  ينه هايهز، آب، از خدمات  انجام شده مانند حق  االشتراک برق يناش يدولت يو شرکت ها  يبه وزارتخانه ها و موسسات دولت يانواع بده :ب

  . جاد شده باشديا ييار  موسسه اجرايمشابه که خارج از  اخت  ينه هايپست  و هز

  .جاد شده باشديار موسسه ايکه  خارج از  اخت ييها ير بدهيسا :ج

  .در صورت وجود اعتبار ير پرسنليو غ يپرسنل ير پرداختهايسا :د

        معامالتمعامالتمعامالتمعامالت    - - - - فصل  چهارمفصل  چهارمفصل  چهارمفصل  چهارم
  . شود انجام دهيا مزايق مناقصه يد حسب مورد از طريره باياجرت و غ، يمانکاريپ، استجاره، اجاره، فروش، ديه معامالت موسسه اعم از خريکل -     ۵۵۵۵۵۵۵۵مادهمادهمادهماده

  : باشد يده نميا مزايبه مناقصه و  يازير نيدر موارد  ز -   تبصره تبصره تبصره تبصره 

  باشد   يا شرکت دولتي  يا موسسه دولتيکه طرف معامله  وزارتخانه   يدر مورد معامالت - ۱

  . مذکور باشد يت آنها متعلق به موسسات و نهادهايا  مالکيسهام و % ۵۱ش از يوموسسات تابعه که ب  ير دولتيغ يعموم  يموسسات و نهادها - ۲

ا مقامات مجاز از طرف او يس موسسه يت رئيص و مسئوليبه تشخ ر منقول کهيغ منقول واستجاره  اموال  اجاره و ايک ياجاره به شرط تمل، ديدر مورد خر - ۳

حقوقي كه نرخ هاي آنها از    تعيين شده ياقيمت  ا کمتر از يمت برابر يبا ق وسسه م سيرئ کارشناس خبره و متعهد منتخبا ي يدادگستر يکسب نظر کارشناس رسم با

  .شده باشد جع قانوني ذيصالح انجام طرف مرا

طراحي و يا مديريت برطرح و ، و حق االختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه يخريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاورو موسسات  علم - ۴

 .ع مستظرفهيو صنا ين اسالميت موازيبا رعا يات امناء و خدمات هنريه منتخبناسي و حسابرس اجرا و نظارت ويا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارش

 .باشد) يانحصار( شان منحصر بفرديس موسسه ومقامات مجاز از طرف ايت رئيص ومسئوليکه به تشخ يخدمات وحقوقر منقول ياموال منقول و غخريد      - ۵

 .ن شده باشدييتع يآنها نرخ ثابت يها برايا شهرداريو  يربط دولتيذ يمحل از طرف  دستگاه هادر  مورد مصرف روزانه که يکاالهاد يدر مورد خر - ۶

  . ن شده باشدييتع  ينيمع آنها نرخ  يربط برايذ يدولت يکه از طرف  دستگاه ها  ييايدر، ييهوا، ينيق  زميه حمل و نقل از طريکرادر مورد   - ۷

ر يو غ  ين آالت ثابت و متحرک پزشکيماش ليا تکميض يتعو جهت  يدکيد قطعات يخرو  يو نگهدار يراهبر ر يتعم مربوط به  ينه هايهزدر مورد  - ۸

س واحد درخواست کننده و يت رئيو مسئول صيبه تشخو نظائر آن  يوفن يعلم يشگاه هايق لوازم آزمايدق يريل اندازه گين ادوات و  ابزار  و وسايو همچن يپزشک

 شان ياز از طرف اا مقام مجيس موسسه يئد رييتأ

 .سه با رعايت صرفه وصالح موسسهيدرمورد معامالت محرمانه به تشخيص هيئت رئ   - ۹

 .گردد يس موسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار ميرئ يکه بنا به ضرورت وموافقت کتب يدرمورد مناقصات - ۱۰
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 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

 يو قرارداد ها يوهشپژ ين قراردادهايوهمچنرفه و صالح موسسه با رعايت صورزشي و نظاير آن  يوهشژآموزشي وپ، خدمات فرهنگي و هنري - ۱۱

ا مقام يس موسسه و يد رئييس واحد درخواست کننده و تأيرئ موسسه به تشخيص و مسئوليت يوهشپژ يشورا يباهماهنگ يوحقوق يقيحق با اشخاص يآموزش

 .شانيمجاز از طرف ا

  .ياحکام قضائ يرااز اج يد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشيخر - ۱۲

  :شوند يف مير تعريبه شرح ز، که در فصل معامالت  به کار برده شده يواژگان - ۵۵۵۵۶۶۶۶    مادهمادهمادهماده

مت ين قيکه کمتر يکه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گر، ) طبق اسناد مناقصه( ت مورد نظريفين کيتأم يبرا ياست رقابت يفرآيند: مناقصه - الف

  .شود يواگذار م، باشد شنهاد کردهيمتناسب را پ

  .دينما ين مناقصه را برگزار مين نامه که اين آئيا) ۲( موسسه موضوع ماده :رمناقصه گزا - ب

  .کند يافت و در مناقصه شرکت ميصه را دراست که اسناد مناق يا حقوقي يقيحق يشخص: مناقصه گر - ج

 يموسسه مناقصه گزار انتخاب مس يرئ ياز سومقام مجاز  يتدار که از سويصالح يزرگانبا ياست با حداقل سه عضو خبره فن يأتيه :يبازرگان يته فنيکم - د

  .رديگ ين نامه  را بر عهده مين آئيف مقرر در اير وظايشنهادها وسايپ يبازرگان يفن يابيشود و ارز

 يته فنيتوسط کم يص ويا به تشخيمناقصه گزار  يوتوان انجام تعهدات مناقصه گران که از س يابيعبارت است از ارز :مناقصه گران يفيک يابيارز - ه

  .شود يانجام م يبازرگان

داردها، است که در آن مشخصـات يفرآيند: شنهادهايپ يبازرگان يفن يابيارز - و ـاـن  يشنهادهايپ يبازرگان يفن يها يژگير ويدوام و سا، يـيکـارا، است

  .شوند يده ميگزقابل قبول بر يشنهادهايو پ يابيارز، يمناقصه گران بررس

  .شود يده ميرفته شده اند؛ برگزيپذ يبازرگان يکه از نظر فن يشنهادهائين پيمت  از بين قياست که در آن مناسب تر يفرآيند :يمال يابيارز - ز

  .متيشنهاد قير مشروط و خوانا بودن پيغ، آنها يکامل بودن اسناد و امضا يعبارت است از بررس :يشکل يابيارز - ح

  :انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين ميشود :رانحصا - ط

  .اعالن هيئت وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است  - ۱

  .انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله  - ۲

        .مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود، كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصهسندي است  :برنامه زماني مناقصه - ي

   :نصاب معامالت -  ۵۵۵۵۷ماده ماده ماده ماده         

  .باشد) ۲۵۸۳۰۰۰۰( اليهزار ر يهشتصد وسو ون يلينج مپست ويکمتر از ب ۱۳۸۵مت ثابت سال يکه به ق يمعامالت :يمعامالت جزئ) الف

  .ش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نکنديکه مبلغ مورد معامله ب يمعامالت  :ت متوسطمعامال) ب

        ....ش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت کوچک باشديه آنها بيکه مبلغ برآورد اول يمعامالت :معامالت عمده) ج

معامله  يواحد متقاض يدر مورد معامالت عمده مبلغ برآوردو مبلغ  مورد معامله و متوسط    يمعامالت جزئ يبراد ينصاب در  خر  مبلغ يمبنا - ۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

   .باشديم

   . باشد که خبره و متعهد رشته مربوطه باشد يمنتخب موسسه مکاردان و برآورد  يابينصاب در فروش مبلغ ارز يمبنا - ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

به ، شوند يم يک مجموعه واحد تلقيکه به طور متعارف  يک اقالميد با تفکيفوق نبا يک از نصاب هايول هر ا برآورد معامالت مشميمبلغ  - ۳۳۳۳تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .ن تر برده شوديينصاب پا

وزارت امور اقتصادي و دارايي و  توسط بانك مركزي  ياعالن يسقف نصابهاي مزبور در بندهاي فوق بر اساس شاخص عمومي قيمتهاهمه ساله  - ۴۴۴۴تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .ميگردد  تعديل خواهد گرديدو به موسسه ابالغ تعيين در ابتداي هر سال  که  ت وزيرانئتصويب هي ن مربوط بهيقوان سبراسا همچنينو

  طبقه بندي انواع مناقصات - ۵۸۵۸۵۸۵۸مادهمادهمادهماده

ـــدي مي شوند  - الف  ـر طبقه بـن   :مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زـي
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در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك . است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشدمناقصه اي  :مناقصه يك مرحله اي - ۱

  .جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود

كميته فني بازرگاني تشكيل ، در اين مناقصه. باشد بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم، مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار :مناقصه دو مرحله اي - ۲

  .ن نامه برنده مناقصه تعيين مي شوديياين آ) ۷۲ماده ( مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد

  :مي شوندمناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي  - ب         

ــق آگهي عمومي  :مناقصه عمومي - ۱ ــه از طري   .به اطالع مناقصه گران مي رسد يکيا الکترونيو  يکتبمناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصـ

مي با ذكر ادله محدوديت برگزاري مناقصه عمو، مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت باالترين مقام موسسه مناقصه گزار: مناقصه محدود - ۲

اين ) ۷۹ماده ( براساس ضوابط  صالحيتدار راي مناقصه گران ب يکيا الکتروني يکتب از طريق ارسال دعوتنامه  س موسسهيص رئيبا تشخ فراخوان مناقصه. تأييد شود

        .به اطالع مناقصه گران ميرسد ن نامهييآ

  :شود يل مير تشکينفر بشرح ز ۳از  ون مناقصهيسيشنهادات  واصله کميم در مورد پيبمنظور اتخاذ تصم    - - - - ۵۵۵۵۹۹۹۹ماده  ماده  ماده  ماده  

 س موسسهينده به انتخاب وحکم رئيک نفر نماي  ايس موسسه يرئ .۱

 ينده ويا نماي يباتيمعاون بشت .۲

   ينده ويا نماي) خزانه دار( موسسه ير امور ماليمد .۳

 يون با رايسيمات کميه حضور در جلسه هستند و تصمتمام اعضا مکلف  ب .ت خواهد داشتينفر اعضا مزبور رسم ون با حضور هرسهيسيکم:۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره        

  .ت اعضا معتبر خواهد بودياکثر

با  ئت امنايس هيکه حسب نظررئ يو خدمات زاتيتجه، کاالها ديخر ارات خود را درخصوصياخت الزم استون مناقصه در موسسه يسيکم ياعضا: ۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره        

 امنائت يس هيرئ يشده از سو يکارکنان معرفبه ، رديپذ انجاموزارت متبوع  يستاد مرکز ياز سومتمرکز   به صورت کهبد اي يم ت صرفه و صالح ضرورتيرعا

تبصره ن يدستورالعمل ا .باشدير توسط موسسه قابل پرداخت ميبا نظر وز  ط قراردادينگونه موارد وجوه برنده مناقصه حسب شرايدر ا. ندينما ضيدر ستاد وزارت تفو

  گردديماه ابالغ م ۳حداکثر ظرف مدت  يو آموزش پزشکتوسط وزارت بهداشت درمان 

 وظايف كميسيون مناقصه    - - - - ٦٠٦٠٦٠٦٠ماده ماده ماده ماده 

  :اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است 

  .در فراخوان مناقصه شدهتشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر - الف

  .) ارزيابي شكلي( نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و - ب

  ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه - ج

  .ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي - د

  .تعيين برندگان اول و دوم مناقصه - هـ

  .نظيم صورتجلسات مناقصهت - و

  تصميم گيري درباره تجديد يا لغومناقصه - ز

  ينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسميده وهزيمناقصه ومزا ينه آگهيافت هزيتصميم گيري درباره نحوه در - ر

  :برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زيراست فرآيند    - - - - ٦١٦١٦١٦١مادهمادهمادهماده

نان يمعامله در مدت قرار داد اطم يمنابع مال ينيش بينسبت به پ يق مشروط به آن است که موسسه به نحو مقتضيمله به هر طرانجام معا: يتامين منابع مال - الف

     .د شده باشديحاصل و مراتب در اسناد مرتبط ق

  .) عمومي يامحدود، يك مرحله اي يادو مرحله اي( تعيين نوع مناقصه درمعامالت بزرگ - ب 

  .صهتهيه اسنادمناق - ج 

  .ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم - د
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  .فرخوان مناقصه - ه

  .ارزيابي پيشنهادها - و

  ن برنده مناقصه و انعقاد قراردادييتع - ز

  : شود ير انجام ميبه شرح ز انجام مناقصه يروشها - - - - ۶۲۶۲۶۲۶۲ماده ماده ماده ماده 

درباره بهاي آن تحقيق نمايدوبارعايت ) خدمت ياحقوق، االك( كارپردازيامأمورخريدبايدباتوجه به كم وكيف موضوع معامله، درمعامالت كوچك - الف

  معامله راباتأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد، صرفه وصالح واخذفاكتور مشخص وبه تشخيص ومسؤوليت خود

ه بهاي آن تحقيق نمايدوبارعايت صرفه دربار) خدمت ياحقوق، كاال( كارپردازيامأمورخريدبايدباتوجه به كم وكيف موضوع معامله: درمعامالت متوسط - ب

، ول همترازوي باشدييدمسئول واحدتداركاتي يامقام مسئچنانچه بهاي به دست آمده موردتأ، ياتأمين كيفيت موردنظر، وصالح واخذحداقل سه فقره استعالم كتبي

امقامات مجاز ازطرف او به  يس موسسه يباشدباتأييد وموافقت رئمعامله راباعقدقرارداد يااخذفاكتورانجام دهدوچنانچه اخذسه فقره استعالم كتبي ممكن ن

  تعدادموجود كفايت مي شود

  :به يكي ازروش هاي زيرعمل مي شود :درمعامالت بزرگ - ج

  ت موسسه يدر سا يکيالکترونبصورت ا ياالنتشار و روزنامه هاي كثير   برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشارفراخوان در - ۱

  ناقصه محدودبرگزاري م - ۲

  .ديط و اسناد مناقصه لحاظ نمايمورد نظر خود را در شرا يفيط کيه شرايموسسه مکلف است کل :تبصرهتبصرهتبصرهتبصره    

        فراخوان مناقصه    - - - - ٦٦٦٦٣٣٣٣ههههمادمادمادماد

  :فراخوان مناقصه حداقل بايدشامل مواردزيرباشد مفاد - الف 

  .نام ونشاني مناقصه گزار - ۱

  .كميت وكيفيت كاالباخدمات، نوع - ۲

  .مين شركت درمناقصهنوع ومبلغ تض - ۳

  .تحويل وگشايش پيشنهادها، زمان ومهلت دريافت اسناد، محل - ۴

برآوردمربوط طبق ، درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجوددارد. ) درصورتي كه تعيين آن ميسريابه مصلحت باشد( مبلغ برآوردشده معامله ومباني آن - ۵

  .فهرست يادشده تهيه مي شود

ت يا سايو  ک تاسه نوبت حداقل دريكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشار كشوري يااستان مربوطيمي بايدبه تشخيص مناقصه گزار ازفراخوان مناقصه عمو - ب

  .منتشرگردد موسسه  يکيالکترون

ه هاي اطالع رساني اين ماده ازطريق سايررسانه هاي گروهي ورسانه هاي ارتباط جمعي ياشبك) ب( مي تواندعالوه برمواردمذكوردربند مناقصه گزار - ج

  .نيزفراخوان رامنتشرنمايد

بايد باكسب مجوزهاي مربوط وبارعايت موازين ، يااستفاده ازتسهيالت اعتباري خارجي مطرح باشد، درصورتي كه نيازبه برگزاري مناقصه بين المللي باشد - د

آگهي مربوط دريكي ازروزنامه هاي انگليسي زبان داخل ويك  ۱۲/۱۲/۱۳۷۵توليدي وصنعتي واجرائي كشورمصوب ، مهندسي، قانون حداكثراستفاده ازتوان فني

  .منتشرشودموسسه   يکيت الکترونيا سايو  مجله ياروزنامه بين المللي مرتبط باموضوع مناقصه

موسسه   يکيت الکترونيا سايو ن يط و اسناد مناقصه و مشخصات معامله در محل معيح گردد که نقشه ها و برگ شرايد  تصريمناقصه با يدر  آگه - ح

  . نديم نمايمه و  تسليشنهاد خود  ضميامضاء کرده و به پ  يد قبوليافت  و با قيک نسخه از  آنرا دريد يشنهاد دهندگان بايموجود است و  پ

        اسناد مناقصه    - - - - ٦٦٦٦٤٤٤٤ماده ماده ماده ماده 

  .تمامي اسنادمناقصه بايدبه طوريكسان به همه داوطلبان تحويل شود - الف

  :مواردزيراست يو حاو اسنادمناقصه شامل - ب

 نام ونشاني مناقصه گزار - ۱
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 نوع ومبلغ تضمين مناقصه - ۲

 تحويل پيشنهادهاوگشايش آنها، زمان ومهلت دريافت اسناد، محل - ۳

 مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار - ۴

 . ل خواهد بوديام تعطيا يست روز به استثنايحداکثر ب مدت اعتبارپيشنهادها - ۵

روش تهيه ومهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي  ت وكيفيت كاالياخدماتكمي، نوع، استانداردها، نيي بازرگامشخصات فن، شرح كار - ۶

 ون مناقصهيسيکمان يجرندگان آنها دريا نمايشنهاد دهندگان يبودن حضور پ ا عدم  مجازي ن مجازيشنهادها و همچنيروز و ساعت و محل قرائت پ.  آنها

 .افقتنامه شرايط عمومي وخصوصي وضمائم آنها در صورت لزومشامل مو متن قرارداد - ۷

 ا بعضأيا انجام کار  کال يل کاال يکه طرف معامله در تحو  يزان خسارت در موارديب عمل و ميا انجام کار  و ترتيل کاال يمدت و محل و نحوه تحو - ۸

 . دير نمايتاخ

ن و در پاکت الک و مهر  شده يياعالم شده تع  يا اضافه  نسبت به واحد بهايس  درصد کسر ا بر اسايمبلغ مشخص ه د بيبا  يشنهاديپ  ينکه بهايح ايتصر - ۹

 . م شوديتسل

د ين صورت بايافت  شود  و در ايمورد معامله در  ين حسن  انجام معامله از  کااليزان تضميممکن است به م باشد عمدهموضوع معامله که   يدر صورت - ۱۰

 . د گردديق يموضوع در آگه

 . بها و ابالغ  به برنده  مناقصه  ضرورت دارد  نيمناسبترص حائزيشنهادها  و تشخيپ يبررس  يبرا ن زمان الزمييتع - ۱۱

  .ز آنيب  پرداخت و واريص  واحد مناقصه  گزار پرداخت آن به برنده  مناقصه الزم باشد  و ترتيکه  به تشخ يش پرداخت در صورتيزان پيم - ۱۲

 ط و مشخصات در صورت لزوم يبرگ شراا فروش  نقشه ها و يع يمحل توز - ۱۳

م و نمونه يد تنظينا مطابق  نمونه باين صورت ضمانت نامه  عيکه در ا) الزم  باشد که يدرصورت( آن  يرارداد براضمانت نامه  و ق يع نمونه هايمحل توز - ۱۴

 . شنهادگردديمه پيد امضاء و ضميبانکه مورد قبول است يد ايز با قيقرارداد ن

 .  باشد يواحد مناقصه  گزار م شده نييتع ف يلاارات و تکياختشنهاد به منزله قبول  يته که شرکت در مناقصه و دادن پن نکيح ايتصر - ۱۵

که بابت معامله به طرف  قرارداد ) ر  موارديعوارض و سا، اتياعم از  مال( ين  نکته که واحد  مناقصه گزار مکلف است هر  گونه کسور قانونيح ايتصر - ۱۶

 . ديمطالبات او کسر نمادر موقع  پرداخت  يليتحو  يا کااليکارکرد   يباشد را از بها يد و موسسه قانوناً  مکلف به کسر آن مريگ يتعلق م

  .سايراسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار الزم باشد - ۱۷

ن سپرده نفر دوم را در يعامله نشود وهمچنحاضر به انجام مبرنده مناقصه که  يواحد مناقصه گزار مکلف است سپرده  شرکت در  مناقصه را در صورت - ۱۸

 .  د به نفع موسسه ضبط کنديانجام معامله به او رجوع شود  و از انجام معامله  امتناع نما  يکه  برا يصورت

 يه محاسبات فنيکه  کلنيا کاهش  دهد مشروط بر ايش يست و پنج  درصد افزايا کار مورد معامله را تا بيار دارد  مقدار کاال يواحد مناقصه گزار  اخت - ۱۹

 . ق شوديت و تطبيش  متناسب رعاا کاهيش ين افزاينسبت به ا

ب يرسد ترت يم يمدت مقرر در آگه  يعد از انقضاکه ب  يشنهاداتيا پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و يست به پيواحد  مناقصه گزار مجاز ن - ۲۰

 .  اثر دهد

ن که  با يص  دهد  مشروط بر ايذکر شده است الزم تشخ۶۴ را عالوه بر  آنچه در ماده  يط  خاصيکه ذکر شرا  يواحد مناقصه گزار  در صورت    - - - - ۶۶۶۶۵۵۵۵ماده ماده ماده ماده 

م يکه  عموم داوطلبان قبل از تسل  يد بطوريط و مشخصات درج نمايا در نقشه ها و برگ شراي  يتواند در متن  آگه يم، ر نباشدين نامه مغايين آين ومفاد ايقوان

  . باشد يقرارداد به هر  عنوان ممنوع م يا اجرايبرنده مناقصه هنگام انعقاد   يد برايازات جديمنظور داشتن امت يطالع حاصل کنند ولشنهاد  آن ايپ

  ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها    - - - - ٦٦٦٦٦٦٦٦ماده ماده ماده ماده 

  :قصه گزارتسليم كنندشركت كنندگان درمناقصه پس ازدريافت ياخريداسنادبايد پيشنهادهاي خودرابه ترتيب زيرتهيه وبه منا - الف

  تهيه وتكميل اسنادوپيشنهادها - ۱
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  .تسليم پيشنهادهادرمهلت مقرردرفراخوان مناقصه - ۲

  .دريافت رسيد تحويل پيشنهادها - ۳

  .روز باشد ۶۰ شتر از يب مهلت قبول پيشنهادهادرموردمناقصات داخلي وبين المللي ازآخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمترازده روز و - ب

        شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها    - - - - ٦٦٦٦٧٧٧٧ماده ماده ماده ماده 

  .نمي توانند بيش ازيك پيشنهاد تسليم كنند، جزدرمواردي كه دراسناد مناقصه پيش بيني شده باشدب، هيچ يك ازشركت كنندگان درمناقصه - الف

پيشنهادفني ، ) پاكت الف( ه الك ومهرشده شامل تضميناسناد مناقصه وپيشنهادهاي خودرابايد درپاكت هاي جداگان، شركت كنندگان درمناقصه - ب

  .بگذارندوهمه پاكت هارا درلفاف مناسب والك ومهرشده قراردهند) پاكت ج( وپيشنهادقيمت) پاكت ب( بازرگاني

ازپاكت ها صيانت  ،ثبت وتاجلسه بازگشائي، مناقصه گزارموظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان راپس ازدريافت - ج

  .نمايند

  .جايگزيني وياپس گرفتن پيشنهادهابايد به صورت قابل گواهي ودرمهلت ومكان مقرردراسنادمناقصه انجام شود، اصالح، تحويل، هرگونه تسليم - د

 ا يضمانت نامه و قرارداد  و يمونه هاط  و مشخصات و نيا برگ شرايد که نقشه يجاب نمايناقصه  گزار  نوع معامله اص دستگاه ميکه  به تشخ يدر صورت - ه

  . ه شوديتوسط موسسه تهد آنها يبا  ياز نشر آگه قبل، شوده يته يگريمدارک د

 شنهادهايگشايش پ    - - - - ٦٦٦٦٨٨٨٨مادهمادهمادهماده

  .پيشنهادهاي مناقصه گران درزمان ومكان مقرر گشوده مي شود - الف

  :مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست - ب

  حاضران وشركت كنندگان درجلسه، ) پيشنهاددهندگان(، كنندگان اسناد تهيه فهرست اسامي دريافت - ۱

  وكنترل آن) پاكت الف( بازكردن پاكت تضمين - ۲

  بازكردن پاكت فني بازرگاني - ۳

  بازكردن پيشنهادقيمت وكنترل ازنظركامل بودن مدارك وامضاي آنهاوكنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول درمناقصات يك مرحله اي - ۴

  درمناقصات دومرحله اي تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني - ۵  

  .كميسيون مناقصهاعضاء تهيه وتنظيم وامضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادهاتوسط  - ۶

  تحويل پاكت هاي قيمت وپاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه گزاربراي استرداد به ذينفع - ۷

اين مدت ، درجلسه گشايش پاكت ها اعالم خواهدشد، قصه دومرحله اي زمان ومكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمتدرصورت برگزاري منا - ج

ک لفاف الک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار يمت در يق ين صورت پاکت هايدر ا .د استيشنهادها قابل تمديفقط براي يكبار تا سقف مدت اعتبار پ

  .شود ين مييبرنده مناقصه تع، ن نامهيين آيا ۷۲ماده درنگ گشوده و براساس  يمت بيق يشنهادها يپ، يک مرحله ايناقصات در م. شود يانت ميص

  .ديدعوت  نما يمال يشنهادهايش پيندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايا نماياز مناقصه گران  ل يدر صورت تما توانديدستگاه مناقصه گزارم - د 

        فني بازرگاني پيشنهادهاارزيابي     - - - - ٦٦٦٦٩٩٩٩مادهمادهمادهماده

 يابيمناقصه گران و ارز يفيک يابيارز، اعالم شده در اسناد مناقصه يارها و روش هايمناقصه گزار موظف است بر اساس مع، يدر مناقصات دو مرحله ا - الف

  .ديشنهادها را انجام و اعالم نمايپ يبازرگان يفن

 يون احاله ميسيکم يکند به جلسه بعد ين ميون مناقصه معيسيکه کم يمهلت يط يجه بررسينت، باشد شنهادها الزميپ يبازرگان يفن يکه بررس يدر صورت - ب

  .شود يگشوده م، الزم را احراز کرده اند يبازرگان ياز فنيشنهاددهندگان که امتيمت پيق يپاکت ها، يبازرگان يته فنيشود و بر اساس گزارش کم

  مت مجاز استيق يشنهادهايش از گشودن پيتنها پ، يبازرگان يفن يابيهرگونه ارز - ج

  .د ناگشوده باز گردانده شوديرفته نشده اند بايپذ يبازرگان يفن يها يابيکه در ارز يمت مناقصه گرانيشنهاد قيپاکت پ - د

تواند مناقصه  را  يد مناقصه گزار مواح، نکرده باشد نييتع يز برنده ايون مناقصه نيسيا کميو ده باشدينرس يشنهاديکه در مدت مقرر پ يدر صورت    - - - - ۷۰۷۰۷۰۷۰ماده ماده ماده ماده 

  . فات مناقصه احاله کنديون ترک تشريسيم الزم به کمياخذ  تصم  يا موضوع را برايد  يتجد
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س واحد مناقصه گزار  يون حضور داشته است به رئيسيکه در کم) حسب مورد( يته فنينده کميجه  مناقصه را همراه با نظرنمايون مناقصه نتيسيکم - ۷۱۷۱۷۱۷۱ماده ماده ماده ماده 

ا يد  يص مناقصه گزار مناقصه تجديجه به برنده مناقصه ابالغ خواهدشد در صورت عدم موافقت مقام مذکور به تشخيس واحد  نتيالم و در صورت موافقت رئاع

  .  فات  مناقصه ارجاع خواهد شديون  ترک تشريسيم به کمياتخاذ تصم يموضوع برا

  ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه -             ٧٢٧٢٧٢٧٢    مادهمادهمادهماده

 ياعالم م يبه عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورت، مت را حائز شده باشدين قيکه مناسب تر يمناقصه گر، يمال يابيهنگام ارز - فال

 ن باشد يکمتر از مبلغ تضم، با برنده اول يو يشنهاديمت پيشود که تفاوت ق

 يته فنيآن را به کم يتواند بررس يون مناقصه ميسيکم، آن الزم باشد يه و کنترل مبانيتجز مت ها ويق يچنانچه بررس، متيق يپس از گشودن پاکت ها - ب

  .ندک يون مناقصه اعالم ميسيبه کمرا  يابيجه ارزيحداکثر ظرف دو هفته نت يبازرگان يته فنيد و کميارجاع نما يبازرگان

نزد ن برنده اول و دوم يتضم م مجاز از طرف  او برنده مناقصه را اعالم کرده باشدا مقايس موسسه يکه رئ يدر موارد، متيق يشنهادهايپس از گشودن پ - ج

  شود  يمناقصه گران بازگردانده م رين سايو تضم يمناقصه گزار نگهدار

ح يترج يخارج نو فروشندگا نسبت به مناقصه گران يداخلت يفيبا ک يکاالها و فروشندگان مناقصه گران، س موسسهيص رئيدها به تشخيه خريدر کل - د

   .دارند

و مطمئن بطور محرمانه  يل  مقتضيوسا مورد مناقصه را باه مربوط ب يمتهايقشاخص ، شنهاديد قبل از روز افتتاح پيسر باشد بايکه م يگزار در مواردمناقصه  - ه

ن مناقصه در آن ويسيکماعضاء شنهادات واصله يپس از قرائت پشنهادات يپ ون مناقصه قراردهد تا روز افتتاحيسيار کميمهر شده در اخت ه نموده در پاکت الک ويته

  . دينه استفاده نمايبه يريم گيشاخص ها در جهت تصم

ن آنها توافق  ين خواهد کرد  بييون  تعيسيکه کم  ياز  آنها در مهلت يکيک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با يش از يکه حائز  حداقل  بها ب  يدر صورت - و

ون برنده يسيباشند کم کسان ي طيواجد شران حداقل بها يحائزکه  يدر صورت. خواهد بود  که در محل انجام کار سکونت دارد يق  تقدم با برنده مناقصه اح، نشود

  . نمودن خواهدييتع موسسه سه يأت رئيهق  اخذ نظر يمناقصه رااز طر

  :انعقاد قرارداد    - - - - ٧٧٧٧٣٣٣٣مادهمادهمادهماده

 ينيش بيک بار و برابر مدت پي ين مدت حداکثر برايا .شنهادها منعقد شوديان مدت اعتبار پيش از پايد پيبا، قرارداد با برنده مناقصه -الف 

  .گردد يشنهاد دهنده دوم مسترد مين پيتضمشنهاددهنده اول يبا پعقد قرارداد در صورت  .د استيمناقصه قابل تمد شده در اسناد

ضبط و قرارداد با برنده دوم  ين مناقصه ويتضم، ديارائه ننماا ضمانت انجام تعهدات يد و يماچناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع ن -ب

فات مناقصه به يون ترک تشريسيطرح در کم ا موضوع جهت يد يضبط و مناقصه تجدز ين ين ويتضم، در صورت امتناع نفر دوم .گردد يمنعقد م

  .هد شدشنهاد خوايشان پيا مقام مجاز از طرف ايس موسسه يرئ

  :  د گرددير قيد نکات زيدر قرارداد با  .د  قرارداد منعقد شوديسر نباشد بايروز م ۱۵ل مورد معامله در مدت  يکه  تحو  يدر معامالت

 ن  ينام متعامل - ۱

 ل مورد معامله  يط تحويمدت انجام تعهد  و محل شرا - ۲

 .  دير نمايا کالً  تاخيتعهدات  جزئاً که  برنده  معامله در  انجام  يزان  خسارت در موارديب عمل وميترت - ۳

ن  معامله مهمور و نزد مناقصه  يد نمونه کاال با مهر طرفين صورت بايه نمونه الزم باشد در ايکه ته  يل  کاال  بر طبق  نمونه ممهور در صورتيالزام  تحو - ۴

 .  شود يگزار  نگاهدار

 . ا انجام کار اطالع کامل دارديل  کاال يات  محل تحويمورد معامله و مقتض ا کار ين که از مشخصات  کاال ياقرار برنده  معامله به ا - ۵

ه محاسبات ينکه  کليمشروط بر ا .مقدار مندرج در قرارداد%  ۲۵زان  يا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميش  ينسبت به افزا مناقصه گزار ار ياخت - ۶

 . شودق يتطب ت ويا کاهش  متناسب رعايش ين افزاينسبت به ا يفن

انجام  يکارها  يبها يشود ول يکه انجام کار بر اساس واحد بها  باشد  برآورد و در قرارداد ذکر  م  يدر موارد، ب پرداخت آنيمورد معامله  و ترت يبها - ۷

 . افته بر اساس واحد بها احتساب  و پرداخت خواهدشدي
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 .گرددابالغ خواهد  متبوع  ستاد وزارت ياهد بود که از سوخو يز آن  طبق دستورالعمليب واريش پرداخت و ترتيمبلغ  پ - ۸

کاال و ا فروش ي  يا باربري  يکه موضوع آن  انجام امور ساختمان  ين حسن انجام معامله  قبل از انعقاد قرارداد  در مورد معامالتياخذ حداقل  تضم  - ۹

  يبا ضمانتنامه معتبر بانک موسسه يد به صورت نقد به حساب  سپرده بانکيباشد و با يمعامله م مبلغ %  ۱۰ر معامالت  يو در مورد سا%  ۵ن آالت باشد  يماشزات و يتجه

کسر  و به حساب سپرده  بابت %  ۱۰د از هر  پرداخت معادل يمذکور  موسسه مناقصه گزار  با%  ۵عالوه بر   يو باربر  يل شود در مورد معامالت ساختمانيتحو

 .کند ن  حسن انجام کار منظوريتضم

و   ين و کارمندان  دولت در معامالت  دولتيندگان مجلسيت موضوع قانون راجع به منع مداخله  وزرا و نماياقرار به  عدم شمول  ممنوع  - ۱۰

   .۱۳۳۷ماه سال  يمصوب د  يکشور

 يط مناقصه ذکر شده برايدر  شرا عالوه بر آنچه  يازاتينکه متضمن  امتيرد مشروط بر اين معامله قرار گيکه مورد توافق  طرف يطير شرايسا - ۱۱

 .  فروشنده نباشد

        تجديد و لغو مناقصه    - - - - ٧٧٧٧٤٤٤٤مادهمادهمادهماده

  :گردد يد مير تجديط زيمناقصه در شرا - الف

  .ن شده در اسناد مناقصهييکم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تع - ۱

  .امتناع برندگان اول ودوم مناقصه از انعقاد قرارداد - ۲

  .شنهادهايان مدت اعتبار پيپا - ۳

  .طرح مرتفع شده باشد يه اقتصاديکه توج يمتها به نحويباالبودن ق - ۴

  يمراجع قانون يرا - ۵

  :شود ير لغو ميط زيمناقصه در شرا - ب

  .ا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشدياز به کاال ين - ۱

  .گردد ت مناقصهير در ماهييموجب تغ در اسناد مناقصه الزم باشد که  ياديرات زييتغ - ۲

  .ل و مانند آنهايس، زلزله، جنگ، رير متعارف نظيغ يمدهاآ شيپ - ۳

  يمراجع قانون يرا - ۴

  تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران - ۵

  .مناقصه گران برساند ه يا لغو مناقصه را  به سمع و نظر کليد و يدد تجير با مناقصه گزا - ج

        اتيابه شک  يدگينحوه رس    ----٧٧٧٧٥٥٥٥ماده ماده ماده ماده   

ت ين مقام دستگاه مناقصه گزار شکايتواند به باالترينامه اعترا ض داشته باشدم نييآ نياز ا يموادک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن يچه هر نچنا - الف

  .کند

ورده و در صورت وارد دانستن الزم را به عمل آ يها يدگيرس، تيافت شکايخ درياز تار يموسسه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کار - ب

            .دينمااعالم  يه الزم را به شاکين شده جوابييظرف مهلت تع، ص ندهديت را وارد تشخيکه شکا يد و در صورتيمطابق مقررات مربوط اقدام نما، اعتراض

  . دنگرد يم انتخابس موسسه ياب رئبه انتخ يدر مواقع ضرور يو مال يبازرگان، يفن ونيسيا کمي تهيکم ياعضا - ٧٧٧٧٦٦٦٦مادهمادهمادهماده

أت سه نفره مرکب از مقامات مذکور يک هيص يموسسه مناقصه گزار به تشخ يهيکه انجام مناقصه براساس گزارش توج يدر موارد -٧٧٧٧٧٧٧٧مادهمادهمادهماده

صرفه ت يفات مناقصه با رعايأت ترک تشرين صورت هيانجام داد و در ا يگريق ديتوان معامله را به طر يم، سر نباشدين نامه ميين آيا ٧٨در ماده 

ن و اعالم خواهد ييا خدمت تعيک نوع کاال ي ير مقررات مربوط در هر مورد برايت ساين گونه معامالت را با رعايب انجام ايوصالح موسسه ترت

  .نمود

    :فات  مناقصه شامليون  ترک  تشريسيکم  ياعضا    - - - - ۷۷۷۷٨٨٨٨مادهمادهمادهماده

  موسسه  يبانيمعاون پشت - ۱



   

 ١٩ از ١٦ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

 س موسسه يرئ يفننده  ينما - ۲

 سه موس مدير امور مالي - ۳

جلسات با حضور سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور درجلسات هيئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي  :۱۱۱۱ تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .معتبر خواهد بود واحد اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيئت با راي اكثريت اعضاء

انجام معامله پس از ، معامالت كوچك باشدو کمتر از صد برابر در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر٧٧ماده  يدر اجرا -۲۲۲۲تبصره تبصره تبصره تبصره 

  س موسسه مجاز خواهد بودييتصويب هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيدر

انجام معامله پس از ، ست برابر معامالت كوچك باشديكه مبلغ معامله بيش از صدبرابروکمتر ازدو در صورتي٧٧ماده  يدر اجرا -۳۳۳۳تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .سه موسسه مجاز خواهد بوديئت رئيتصويب ه

ئت امناء يانجام معامله پس از تصويب ه، ست برابر معامالت كوچك باشدير صورتي كه مبلغ معامله بيش ازدود٧٧ماده  يدر اجرا -۴۴۴۴تبصره تبصره تبصره تبصره 

  باشديئت امناء مجاز ميس هيوابالغ رئ ديو تائ

  : شود ير برگزار ميزبه شرح س موسسه يص رئيبه تشخمناقصه محدود     - - - - ٧٧٧٧٩٩٩٩دهدهدهدهماماماما

 يصالح دولتيشده توسط مراجع ذ يتدار معرفيمناقصه گران صالح يوجود فهرست ها -الف

  باشند ينم يهبه انتشار آگ يازيدر مناقصه محدود نتدار يرست کوتاه مناقصه گران صالحوجود فه -ب

شود وبار يدميتجد يابيارز فرآيندکباريحد نصاب ه دن بيحداقل تعدادمناقصه گران در مناقصه محدود سه مناقصه گردر صورت نرس -۱۱۱۱تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

نظر در هر صورت نحوه دعوت مناقصه گران با . ن نامه خواهد بودييآ نيا ٥٥ مادهتبصره  ٦جزء نصورت طبقيرايدوم باحداقل دومناقصه گر در غ

  .س موسسه خواهد بوديرئ

ت و برنامه يريت  سازمان مدين  صالحيفهرست واجد) توام يساتيو تاس يا ساختمانيو  يساختمان( ييتملک دارا يدر مورد طرح ها -۲۲۲۲تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

مانکاران  يموسسه از پس يص رئيمانکاران  مزبور وجود نداشته باشدبا  تشخيبه پ يکه دسترس  يا استان مالک خواهد بود و در مناطقيکشور يزير

  . ت  مقررات مربوطه استفاده خواهدشديبا رعا يمحل

 :  د انجام شودير  بايل مورد معامله به  شرح زيتحو    ----٨٠٨٠٨٠٨٠ه مادمادمادماد

  .برحسب  مورد رنده کاال يل گيا تحويانبار دار و  تيله و مسئوليبوس  يدر مورد معامالت جزئ) الف

    .نده قسمت تقاضا کنندهيو نما کاال  رندهيل گيا تحويت انبار دار و يلله و مسئويدر مورد معامالت متوسط  بوس) ب

نده قسمت تقاضا کننده و يرنده کار و نمايل گيا تحويت انباردار يله و مسئوليبوس، ير امور فنيو  سا  يامور ساختمان يدر مورد معامالت عمده باستثنا) ج

ن ييس  واحد تعيمارستانها  حضور مسئول  مربوطه که از طرف  رئيب يبرا  ييايميگرفتن دارو و مواد شل يدر مورد تحو. رديگ يموسسه صورت مس ينده رئينما

س موسسه  يحسب  مورد به انتخاب رئ يا دو نفر  متخصص  فنيک  ي  يامور فن  يو  بطور کل يراه ساز، يدر مورد  امور ساختمان. باشد يم يضرورز ينخواهد شد  

          .شرکت خواهند کرد
ا کار ينکه مسلم شد کاال يد انجام شود و پس از ايم صورت مجلس  باين ماده با تنظيا) ) ج( ( و) ) ب( ( ل مورد معامله در موارد  مندرج در بنديتحو  ::::صرهصرهصرهصرهتبتبتبتب

 گرفته  د امضاءيخ بايو  سمت و تار  يمراتب و مقدار  آن در صورتمجلس ذکر و از طرف  مسئوالن با ذکر نام و نام  خانوادگ، باشد يتمام مشخصات  الزم م  يدارا

  . باشد يرنده ميل گيا تحويا کار بعهده انبار دار يق مشخصات و مقدار کاال يتطب  يگواه» الف«در بند  . شود

و در واردات دفتر انبار شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاء انباردار برسد  يد قبض انبار که دارايل شده در تمام موارد بايتحو يکاالها يبرا - - - - ٨١٨١٨١٨١مادهمادهمادهماده

  گردد موسسه  يامور مال ر يمد ليتحوز يد انبار نيک نسخه از رسيو  قبض و کارت ذکر گردد ينبار در روو کارت مربوطه ثبت و شماره ثبت دفتر ا

رنده يل گياقدام خواهد شد و تحو    ۸۰و۸۱واد م با در نظر گرفتن مفاد، شود يگردد و به انبار وارد نم يل ميکه کاال در خارج از انبار تحو يدر موارد ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .رديگ يصدور قبض انبار قرار م يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنايد يف مربوطه را انجام خواهد داد و رسيانباردار تکال يکاال بجا

ش يس موسسه  پيتوسط رئ يگريف دين شده تکالييتع  ۸۰و۸۱مواد معامله عالوه بر آنچه در  ل مورديتحو يط معامله برايکه در شرايدر صورت -  ٨٨٨٨۲    مادهمادهمادهماده

  . باشد يشده باشد الزم االجرا م ينيب



   

 ١٩ از ١٧ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

د يکه با يا کاالئير مسائل مربوط به کار يز لحاظ مشخصات و ساا۸۰ب و ج ماده  يل مورد معامله مذکور در بندهاين مسئوالن تحويکه بيدر موارد    - - - - ۸۸۸۸۳۳۳۳مادهمادهمادهماده

ب انجام مورد معامله در مراکز از طرف موسسه يد خواهد کرد و ترتيمسئوالن مذکور نظر خود را در صورتمجلس قک از يل گرفته شود اختالف نظر باشد هر يتحو

  .ن خواهدشديير و مطلع تعيگزار طبق جلب نظر افراد بصمناقصه  يا واحد اجرائي

  :ر الزم االجرا استيده موارد زيدر خصوص مزا - - - - ۸۸۸۸۴۴۴۴مادهمادهمادهماده

ت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند يق کامل از بها با رعايمکلف است به داوطلبان مراجعه و پس از تحق شومامور فر يدر مورد معامالت جزئ - الف 

  .خ امضاء کنديو سمت و تار يممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگ ين بهايشترينکه معامله با بيمربوط را با تعهد ا

  :ر انجام خواهد شديز در مورد معامالت متوسط حراج به شرح - ب

در روزنامه و در  يکه الزم باشد با آگه يطير شرايدر مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و محل و ساعت حراج و سا ياطالعات کل - ۱

  .دسبه اطالع عموم بردر معابر   يکيت الکترونيو سا يون و الصاق آگهيزيو و تلويل راديگر از قبيد يل و طرق انتشاراتيصورت ضرورت به وسا

ن بها را يکه باالتر يدارين شده شروع گردد و به خرييتع يشود و حراج از بها يابيارز س موسسهيتوسط کارشناس منتخب رئ د قباليمورد معامله با - ۲

 گردد يابيد ارزيدا نشود مجددا بايشده داوطلب پ يابيمت ارزيشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل قيپ

  :ديآ ير بعمل ميده بشرح زيمزا يمورد معامالت عمده انتشار آگهدر  - ۸۸۸۸۵۵۵۵ماده ماده ماده ماده 

  .ت شوديد رعايده منطبق باشد بايکه با عمل مزايشده در صورت ينيش بيمناقصه پ يآگه ين نامه براين آئيکه طبق ا يطيده شرايمزا يدر آگه - ۱

ون و انعقاد قرارداد و يسيم کميتصم يون مذکور و اجرايسيدر کم ميون مناقصه و اتخاذ تصميسيل کميب تشکين نامه در مورد ترتييکه در آ يمقررات - ۲

 .د اجرا شوديده منطبق باشد بايکه با عمل مزايدر صورت، ن شدهيل مورد معامله معيتحو

        م حساب و نظارتم حساب و نظارتم حساب و نظارتم حساب و نظارتييييتنظتنظتنظتنظ    - - - - فصل  پنجمفصل  پنجمفصل  پنجمفصل  پنجم
  يدولت و دستورالعملها ير مقررات  عمومين نامه و سايين آياز  نظر انطباق  با ا يياجرا يواحدها سسه  و بر  مخارج  مو ياعمال نظارت مال - ۸۸۸۸۶۶۶۶ماده  ماده  ماده  ماده  

    .رديگ ينه انجام ميموسسه توسط حسابرس  پس از  هز

 موسسه يرسمرا روزانه در دفاتر   يات مالينه ها و  عمليتابعه مکلفند هز يه واحدهايموسسه و کل يات ماليعمل  ييه در شناسايه منظور  وحدت  روب    - - - - ۸۸۸۸۷۷۷۷ماده  ماده  ماده  ماده  

        . نديمربوط ثبت  و منظور نما  يو حسابها) کلروزنامه  و (

خواهد بود که توسط   يدائم و موقت بر اساس  دستور العمل يحسابها يک انواع حساب وسرفصلهايحساب و تفک يم و نگهدارينحوه تنظ - ۱۱۱۱ تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . ابالغ خواهد شد در اسرع وقت ه ويوزارت متبوع ته

ک سند در دفاتر ي يانه را طيات ماهيستم مزبور عمليند ضمن ورود وثبت اطالعات روزانه در سينما ياستفاده م يانه ايستم رايکه از س يموسسات - ۲۲۲۲  تبصره تبصره تبصره تبصره 

 ثبت خواهند نمود يرسم

 يياجراواحد ، ديبه تصرف موسسه در آ يا ماليانجام شود  ين نامه خدمتييآن يت مقررات ايا عدم رعايد بر اعتبار يکه بر اثر تعهد زا يدر موارد  - ۸۸۸۸۸۸۸۸مادهمادهمادهماده

ن در مورد خدمات انجام شده يا فروشنده از قبول آن امتناع کند و همچنيسر نبوده و ين آن ميعکه رد  يباشد و در صورت يم بورزممکلف به رد معامله  مربوطه

ب يباشد و اقدامات فوق مانع تعق يت ممربوطه قابل پرداخ ييا اعتبارات سال بعد واحد اجرايمکلف به قبول است و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود 

  .نگونه موارد الزم است در گزارش حسابرس به نحو مناسب منعکس گرددينخواهد بود ا

اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد  ينيا دستور مقامات مجاز دبو  ين امور ماليخالف واقع مسئول ياست و هر گاه بر اثر گواه ين اعتبار ضروريتام -     ۸۸۸۸۹۹۹۹مادهمادهمادهماده

  .ب قرار خواهد گرفتيمورد تعق يمقام متخلف طبق مقررات عموم، جاد شوديا تابعه يياجرا

با ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور  أدهد مکلف است مراتب را کتبص يخشرا خالف مقررات ت يموسسه دستور يامور مال ر اموريمدچنانچه  - ۹۰۹۰۹۰۹۰ههههمادمادمادماد

در . ديصادر نما»نجانبيت ايبه مسئول«عبارت د يد دستور مجدد با قيبا أدستور صادره را بخواهد کتب يراکه صادر کننده دستور مربوط اج يد در صورتيگزارش نما

حسابرس  .ديامر را به طور مشروح به حسابرس موسسه گزارش نما يسه روز چگونگ يبوده و حداکثر طدستور  يمکلف به اجرا يمال ر اموريمدن صورت يا



   

 ١٩ از ١٨ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

ات امنا را نسبت به يد در گزارش خود منعکس و هيح بايمراتب را با اظهار نظر صر يمال ر اموريمدگزارش  يپس از بررس به حسابها يدگيموسسه در زمان رس

  .موضوع مطلع سازد

 يس واحد اجرائيرئمخالف مقررات است مراتب را کتبا به  يص دهد که پرداخت وجهيتشخ  يياجراواحد يا مسئول امور ماليس يکه رئ يدر صورت ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و  يواحد اجرائ يمال امور س و مسئوليرئرد يت امر را کتبا به عهده بگيمسئول ييواحد اجرا سيرئهر گاه . کند ياعالم م

  .حسابرس موسسه گزارش دهدموسسه و ير ماليمد موضوع را کتبا به

        زاتزاتزاتزاتيييين آالت و تجهن آالت و تجهن آالت و تجهن آالت و تجهييييماشماشماشماش، ، ، ، اموالاموالاموالاموال    - - - - فصل ششم فصل ششم فصل ششم فصل ششم 
س يد دو نفر از کارشناسان منتخب رئييص و تايبه تشخ وده خود رارساج و اثاث فيو لوازم مازاد بر احت) ر منقوليمنقول و غ( تواند اموال يموسسه م -     ۹۹۹۹۱۱۱۱مادهمادهمادهماده

و ) است يخيتار يناهاا آثار و بي يکه جز نفائس علم ياموال يبه استثنا( ش برساندوا به فريد و ياهدا نما يه به نحو مقتضيريا خي يفرهنگ، يدولتات به موسس موسسه

موسسه منظور  يب درآمد اختصاصار به حسوا تهاتر اموال مزبيد حاصل از فروش يعوا. دينما ييدر حسابها شناسا را ثار آنآد و يمعدوم نما، اگر فاسد شده باشد

) ير دولتيغو  يدولت( ا موسسات و نهادهاي ها تخانهرر وزايااز س) ر منقولياعم از منقول  و غ( زاتيو تجهن آالت يماش، افت هر گونه اموالين دريخواهد شد و همچن

  .  خواهد شدو ثبت  منظور موسسه  يها ييبه حساب  دارا س موسسهيمنتخب رئ  کارشناس  يابيزرمانع بوده و پس از االب يا  حقوقي يقيو افراد حق

نرخ ، ديعمر مف، يخيمت تمام شده تاريباشند که نشان  دهنده ق يم نامهاسشن يزات موسسه داراين آالت و تجهيماش، ها  و اموال يه دارائيکل - ۹۲۹۲۹۲۹۲ماده ماده ماده ماده 

، ديمحل خر، ن اعتباريمحل تام، ديخر يشماره سند حسابدار، محل استقرار، ارزش اسقاط، يارزش دفتر، استهالک انباشته، روش محاسبه استهالک، استهالک

  .  ن شناسنامه خواهدبوديطالعات ال ايتکم يمبنا موسسه  يرسم ثبت دفاتر، است يدوره گارانت

 س واحديو رئ  يياجرا يامور مال سيرئ موسسه است متضامناً به عهده يياجرا يار واحدهايکه در اخت رمنقوليوغ اموال منقول ت حفظيمسئول - ۹۹۹۹۳۳۳۳دهدهدهدهماماماما

  . ن اموال موسسه استيز به عهده امياموال ن يو مقدار  ياليحساب ر ياست نگهدار يياجرا

        ساير مواردساير مواردساير مواردساير موارد    - - - - فصل  هفتم فصل  هفتم فصل  هفتم فصل  هفتم 
س يمرکب از  حداقل سه نفر که از طرف  رئ  يونيسيشود  در کم يجاد مين  معامله اين طرفين نامه که بيين آياز معامالت موضوع ا ياختالف  ناش -  ۹۹۹۹۴۴۴۴ماده ماده ماده ماده 

  .  ون الزم االجرا  استيسيم حداکثر افراد کميگردد و تصم ين خواهد شد مطرح مييموسسه تع

ر دستگاه يران  مورد عمل سايئت وزينات  مصوب  هيک از انواع تضميا هر يو  سفته، يا اوراق  قرضه دولتيا اسناد خزانه ي يتنامه بانکافت ضمانيدر -  ۹۹۹۹۵۵۵۵ماده ماده ماده ماده 

به   ليتبد قابل موسسه درهرزمان س  يرئ صيتشخباشد و درهر صورت  به  يا حسن انجام معامله بالمانع ميده  و يا مزايبه عنوان سپرده  شرکت در مناقصه  ، ها

  . گر  خواهدبوديکدي

که الزم   يمحاکم دادگستر  يشود  جز در مورد احکام قطع يجاد ميموسسه ا يط  مندرج در قراردادها  برايکه بر اثر  تخلف از شرا يحقوق    - - - - ۹۹۹۹۶۶۶۶ماده ماده ماده ماده 

    .ستين ا بعضا قابل  بخشودنيکال االجرا  خواهدبود 

ا عدم يا مامور وصول ياشتباه پرداخت کننده ، افت اضافهين درين که منشاء  اين مقرر وصول شود  اعم از ازايد بر ميکه بدون مجوز و زا  يوجوه    - - - - ۹۹۹۹۷۷۷۷ماده ماده ماده ماده 

که    يحاصل شود  توسط واحد  مربوطه بنحو  ييا مقامات قضايربط  و يدستگاه ذ يدگيبر اثر  رس  يافتينکه تحقق اضافه دريا ايبا مورد  باشد و  يانطباق  مبلغ  وصول

    .رديصورت نگ يرينفع تاخيحق  ذ در اداء

  .  رديگ يه تعلق نمير تاديبه آنان خسارت تاخ يبه مطالبات اشخاص  بابت اضافه پرداخت -   تبصره تبصره تبصره تبصره 

ام  و احک يقانون اجرا  ييده است بر طبق  مقررات اجرايت رسيکه به موجب احکام و اسناد الزم االجرا به مرحله  قطع  يمطالبات موسسه از اشخاص - ۹۹۹۹۸۸۸۸مادهمادهمادهماده

  .  قابل  وصول خواهدبود  ياسناد  رسم  ين نامه اجراييآ

ا عدم  پرداخت  به ياز  استنکاف  و  يناش ينقد يمه هايز  بخشودن  جريا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نياشخاص به موسسه  و   يط بدهيتقس - ۹۹۹۹۹۹۹۹مادهمادهمادهماده

  .  شود يات امنا به مورد اجرا گذارده ميب  هيپس از  تصو ه وياست  که توسط  موسسه ته  يبه موجب  دستور العمل يموقع بده

اجازه معامله با موسسه را نداشته و در ) برادر، خواهر، نيوالد، فرزندان، همسران( شانيسه  موسسه و وابستگان  درجه اول ايئت رئيه، ئت امناياعضا ه    - - - - ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰ماده ماده ماده ماده 

   .گرددئت امنا گزارش  يآن را با ذکر دالئل  به ه  ياليو ر  يالزم است  صورت مقدار، ن گونه  معامالتيصورت  وجود ا



   

 ١٩ از ١٩ صفحه                                                                                                                                                                   مديريت مالي دانشگاه: تنظيم 

 

 کشورکشورکشورکشور    وم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانيوم  پزشکي  و خدمات بهداشتي درمانينامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علنامه مالي و معامالتي  دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علآيين آيين آيين آيين 

  .گردنديس موسسه منصوب ميشنهاد رئياعضا آن به پ کهديئت امنا اقدام نمايرخانه هيل  دبيس موسسه موظف است  نسبت به تشکيرئ - ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱    مادهمادهمادهماده

کرده و هزينه آن را براساس قيمت تمام شده از متقاضيان دريافت نمايد ظرفيت مازاد برنيازخود دانشجو پذيرش  يشود برا يبه موسسه اجازه داده م - ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲مادهمادهمادهماده

  .ودرقالب اين آيين نامه هزينه نمايد

و با نظر  هنقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعالم واحد مربوط - ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳ماده ماده ماده ماده 

اين اقدام . گردد تأمين مي، منظور مي شود) اعتبار جبران نقصان و تفريط امور مالي( ت امناء از محل اعتباري كه در بودجه موسسه تحت عنوانكميته مالي منتخب هيأ

  .مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود

  .گردد صاصي مؤسسه منظور ميشود به حساب درآمد اخت جوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول ميوووو ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

به اصل اسناد و مدارک اثبات کننده  يو ساير حوادث که دسترس يآتش سوز، سرقت، از کسر مدارک يتواند در موارد خاص ناش يموسسه م    - - - - ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴ماده ماده ماده ماده 

و درصورت صالحديد  يواهد موجود بررسنفر به انتخاب رئيس موسسه موضوع را براساس قرائن وش ٣مرکب از  يخرج در حسابها ميسر نباشد به تشخيص کميته ا

  .اعمال و تسويه گردد يمال يمنظور و درصورتها يبا تنظيم صورتمجلس پس از تصويب هيات رئيسه به هزينه قطع

موسسات  ين ماليئولبه مس ين نامه و پاسخ گوئين آئيامرتبط با  يتعهدات ستاد وزارت يريگيو پ  يو  بودجه ا يمال يه  دستورالعملهايبه منظور ته - ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۵۵۵مادهمادهمادهماده

  :گردديل مير  تشکيب زيتوسط وزارت متبوع با ترکو بودجه  يمال يتخصص يته فنيمدو ک

 شانيا مقام مجاز از طرف ايئت امنا  يس هيحکم رئ اب) حسب مورد( موسسات و بودجه  يران ماليپنج نفر از مد .۱

 .شانياا مقام مجاز از طرف يئت امناءيس هيبه انتخاب رئ دو نفر کارشناس   .۲

  .ک سال خواهد بوديخ ابالغ به مدت يته از تارياحکام اعضا کم ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

ماده  ۱۰۶ن نامه در  يين آيا.  ات امنا خواهدبوديس  هين کننده  رئيين نامه اختالف نظر وجود داشته باشد مرجع تعيين آير ايکه در تفس يدر موارد - ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶ماده ماده ماده ماده 

ده يآن دانشگاه رس  يئت امنايب  هيکه به تصو باشديم ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،يچهارم توسعه اقتصادقانون برنامه  ۴۹ماده  يدر اجرا تبصره ۵۲و

  .  گردد يابالغ م وجهت اجرا است

  

        لنكرانيلنكرانيلنكرانيلنكراني        ييييکامران باقرکامران باقرکامران باقرکامران باقردکتردکتردکتردکتر

        ييييدرمان  و آموزش پزشکدرمان  و آموزش پزشکدرمان  و آموزش پزشکدرمان  و آموزش پزشک، ، ، ، ر بهداشتر بهداشتر بهداشتر بهداشتييييوزوزوزوز
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