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        اتاتاتاتييييکلکلکلکل    ::::    فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول
و  تو پاستوريانست / يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک مستقلدانشکده / دانشگاه  يامالتو مع يامور مال - 1 ماده

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

دانشكده ها، مراكز  شامل الت مصوبيبا تشک منطبق تابعه يياجرا يه واحدهايکل وشامل ستاد  موسسه - 2ماده 

از  يقسمت يکه هر واحد عهده دار اجرا شبكه بهداشت درمان، شعبه بين الملل وغيره مي باشد بيمارستانها، ،تحقيقاتي

  . باشد يموسسه م يها  برنامه

 يواز س مي باشد وعهده دار بخشي از توليد خدمات موسسه شود که  ياطالق م ييبه واحدها : ييواحد اجرا - ۱هتبصر

به  و يا هديرس امنا هيئتبه تصويب كه دستور العمل آن  ،شركتي و مانند آن كي از روشهاي هيت امنايي، ي هب س موسسهيير

  . ره مي گرددااز سوي رئيس موسسه ادتفويض اختيار روش 

ماه  اسفند ن ماه هر سال شروع و در آخرياز اول فرورد که يك سال هجري شمسي است موسسه يسال مال - ۳ماده 

  .ابدي يان ميهمان سال پا

 نهاييسبت به تهيه صورت هاي مالي ن رماه سال بعديان تيتا پا ت مقررات مربوطهياست با رعاموظف  موسسه - ۴ماده 

  . دينما ارائهاظهار نظر به حسابرس مستقل جهت  ،موسسهه سيرئ هيئت امضاء اقدام و پس از

موسسه بر اساس  ين قراردادهايو همچن )موارد مشابه سفته، و ،چک : ز جملها( يه اسناد و اوراق تعهدآور ماليکل - ۵ماده 

مجاز از طرف  اتا مقامي( موسسه ير ماليو مد )شانيا مقامات مجاز از طرف اي(س موسسه يرئ با امضاء ،ن و مقررات مربوطهيقوان

  . معتبر خواهدبود )شانيا

وجوه  به منظور استفاده از اعتبارات و يفقره حساب اصل کين در استا نيخزانه معا يق خزانه ياز طر موسسه - ۶ماده 

مورد  يحسابها ريدر خصوص افتتاح سا تواند يو موسسه م دينما يافتتاح م مجاز يبانکها انه نزديبودجه سال نيمصوب در قوان

 أخزانه راس اخذ مجوز از مه بدوننا  نيين آيت مقررات ايبا رعا ،پرداخت موجود يا ادامه استفاده از حسابهايپرداخت و  ياز براين

   .دياقدام نما

 ريمد و )س موسسهيا مقامات مجاز از طرف رئي(س موسسه يوسسه به امضاء مشترک رئم يبرداشت از حسابها - ۱تبصره

  . خواهدبود) يو مقام مجاز از طرف اي( )خزانه دار( يامور مال

 يياجرا واحد يس امور ماليو رئ يياجرا واحد سيشترک رئم به امضاء يياجرا يواحدها يبرداشت از حسابها - ۲تبصره 

  . خواهد بود

 ،تابعه يياجرا يواحدهاتوان در  ياز ميس موسسه حسب نيو موافقت رئ توسعهشنهاد معاون يدر صورت پ - ۳تبصره 

 يواحد اجرائ يمال س اموريس واحد و رئيرئمشترک  يجهت واحد تابعه به امضا "يتنخواه تدارکات"تحت عنوان  يحساب بانک

  . افتتاح نمود

  . برسد امنائت يتابعه الزم است به اطالع ه يو واحدها موسسه يبانک يحسابها هيکلشماره  فهرست و - ۴هتبصر

از يتواند به تعداد مورد ن يم ،تابعه آن يياجرا يموسسه و واحدها ،ياختصاص يدر آمدها تمرکزبه منظور  - ۷ماده 

خزانه ا يخزانه  قياز طر(نامه   نيين آيا )۶( مفاد ماده داشتن مجاز کشور با ملحوظ يبرداشت در بانکهار قابل يغ يبانک يحسابها
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ز نموده يوار حساب ها نيبه ا راخود  ياختصاص يموظفند درآمدها تابعه يياجرا يموسسه و واحدها. افتتاح کنند )استانها نيمع

  . نأ آنرا عودت خواهد داديع ،نيا خزانه معيو خزانه 

شود، حساب   يافت مير آن دريا نظايو عه يقه وديالضمان وث  که به عنوان سپرده وجه يبه منظور تمرکز وجوه - ۸ماده 

را که تحت  يمکلفند وجوه يياجرا يواحدها. گردد يمجاز کشور افتتاح م ياز بانکها يکيتوسط موسسه در  يخاص يبانک

فقط به منظور استرداد وجوه فوق الذکر به برداشت از حساب فوق . ندينماز ين حساب واريدارند به ا يافت مين فوق دريعناو

  . بود  خواهدمربوطه نامه   نييآمفاد ت يا ضبط آن به نفع موسسه با رعايز کننده يوار

جاري  جهت انجام امور ن حسابياز از وجوه ايتواند در صورت ن يم )شانيا مقام مجاز از طرف اي(س موسسه يرئ : تبصره

  . ه باشديه حساب وجه مربوطه قابل تاديمشروط به آنکه در زمان تسو ،دياستفاده نماموسسه گذاري   ايهيا سرم

با حداقل  يامور مال يرشته هات يواجد صالحن کارشناسان يسال از ب به مدت چهار )خزانه دار( يمال ر اموريمد - ۹ ماده

س موسسه يو ابالغ رئ امنا  ئتيب هيس موسسه با تصويرئد ييو تأ توسعه معاونشنهاد يبه پ يو اجرائ يچهار سال تجربه حرفه ا

ف مشروح يانجام وظا ن سمت جهتيانتخاب و به ا نامه  نيين آيا مفاد الزم بر اساس ين هماهنگيبه منظور اعمال نظارت و تام

   : شود ير منصوب ميز

م يو تنظ يهدارو نگ يو محاسبات يامور مالات يلق نظارت مستمر بر عميموسسه از طر يمال ين صورتهايه و تدويته - ۱

 يمورد ه گزارشاتيضوابط مربوطه و صحت و سالمت آنها و ته ر دفاتر ويکم بر تحراو مقررات ح نامه  نيين آيحسابها برطبق ا

  . تيريمد

دفاتر و حراست از اسناد و  حفظموسسه جهت  يمال اتيات حاکم بر عملمقرر ن ويقوان يدر اجرا يهماهنگنظارت و  - ۲

  .يمال

مکاتبه با مقام مسئول موسسه  يبا هماهنگ يقانون ينظارت يبا دستگاه ها موسسه حسب مورد يمال اطالعات تبادل - ۳

 .تابعه دانشگاه حسب ضرورت يواحدها

و نظارت مستمر بر وصول به موقع  يريگيو پ نه ها و سپرده ها و اوراق بهاداريل و تحول وجوه نقديو تحو يارنگهد - ۴

  .موسسه يآمد هادر

  .وابسته يو واحدها تابعه يياجرا يواحد ها يامور مال سيير يمال عملکرد بر نظارت - ۵

  .موسسه يها يزات و دارائين آالت و تجهيماش اموال، ياليو ر يمقدار حساب يو نگهدار ييشناسا - ۶

ن يب يط هماهنگيراهم نمودن شرادر مصرف منابع و ف مجاز يارات جهت امضاء هايض اختيتفو هيکنترل کل اطالع و - ۷

  .آنان

گزارشات سه يت مقايه و قابليجاد وحدت رويا به منظور ،اساس شکل متحد بر ،حسابها )يطبقه بند(نگ يکد ياجرا - ۸

  . ئت امنايس هيب رئياز تصو ن موسسات پسيب يمال

 يمال امورريبر عهده مدمنا ئت ايمصوب ه يليچارچوب بودجه تفص در موسسه که يات ماليعملاز  آن بخش ياجرا - ۹

  .باشديم

  .روز رساني مانده حساب هاي سنواتيي و به پيگير - ۱۰

 يامور مال يا روساين ين نامه به معاونين آئيخود را در ا ن شدهييف تعيتواند وظا يم )خزانه دار( يمالر اموريمد : ۱ تبصره

ر يمد نه بايه حساب اسناد هزيبل از تسوتا ق ياجرائ يهاواحد يامور مال يدر خصوص روسا .ديض نمايتفو حسب مورد واحدها
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رنده ضمن تعهد به يض گيفرد تفو .خواهد بود ياجرائ يواحدها يت اسناد با مسئول امور ماليمسئول ،موسسه يامور مال

پاسخگو خواهد  يو نظارت ين نامه بوده و شخصا در مراجع قانونين آئيت مفاد ايمکلف به رعا ،ض کنندهيبه مقام تفو يپاسخگوئ

  .بود

ل قادر به يا به هر دلي ،از سمت خود استعفا دادامنا  هيئتد شده ييتا )خزانه دار( ير امور ماليکه مديدر صورت : ۲تبصره 

 يبه عنوان سرپرست امور مال امنا هيئتن جلسه يل اوليتشک تارا  يطيتواند فرد واجد شرايس موسسه ميير ،نبود يهمکار

 دياقدام نما )خزانه دار( ير امور ماليف مدين تکليينسبت به تع امنا هيئتن جلسه يسه مکلف است در اولموس .دينما نصوبم

  . باشد يمر يامکان پذ امنا هيئتد ييموسسه و تأ سييشنهاد ريبه پ )خزانه دار( ير امور ماليضمنأ عزل مد

م يد نسبت به تنظيجد ير مالياشتغال مد خيک ماه از تاريظرف  مکلفند حداکثر يو بعد يقبل ير ماليمد - ۳تبصره 

ده باشد و نسخه يرنده رسيل گيل دهنده و تحويتحو يد به امضاين صورتمجلس بايند ايل و تحول اقدام نمايصورت مجلس تحو

 يلتا به هر عيد ينکاف نماخود است يل ابواب جمعياز تحو ير ماليکه مد يدر موارد .ندياول آن را به حسابرس موسسه ارائه نما

د يجد ير ماليس موسسه و مدينده رئيبا حضور حسابرس و نما يو يسر نباشد ابواب جمعيل و تحول ميامر تحو يو حضور

موسسه  ير امور ماليز صادق بوده و الزم است مدين ياجرائ يواحدها يس امور مالين موارد در خصوص رئيا. ل خواهد شديتحو

  .ز نظارت داشته باشدين

مان به موسسات واجد يت پيريدر قالب مد يا کلي يخود را به صورت جزئ يتواند انجام امور مال يموسسه م - ۴تبصره 

   .باشد يوصول درآمد نم ين بند مشمول واحد هايا .ديت واگذار نمايصالح

انتخاب  باشد و يمقدور م امنا هيئترئيس موسسه و موافقت  شنهاديبه پ يير امور مالدم ير و جابجائيتغي - ۵تبصره 

  .باشديبالمانع م امنا هيئتد يتائ بان شايمجدد ا

 خود يياجرا يتواند به تعداد واحدها يموسسه م ،ييات اجرايمت تمام شده عمليبه ق يابيبه منظور دست - ۱۰ماده 

 هيئتطبق دستورالعملي كه به تصويب ( ديه نمايته هاواحد آن جهت مستقل يمال يجاد نموده و صورتهايمجزا ا يات ماليعمل

 )رسيد خواهد امنا

 سيرئشنهاد يپبه  که يمرتبط با امور مال يمدرک دانشگاه يدارااست  يفرد ييواحد اجرا يس امور ماليرئ - ۱۱ ماده

ن سمت منصوب يانتخاب و به اسال  ۴براي مدت  ، توسعه معاون موسسه و ابالغ) خزانه دار( يمال ر اموريمدد ييو تا ياجرائ واحد

موسسه ) خزانه دار( يمال ر اموريمدو  يياجرا واحد سيرئر نظر يرا ز يمال يياجرا اتيه عمليکل واحد يمال س اموريرئ. شود يم

محول  يموسسه به و ير امور ماليکه از طرف مد ياراتيف و اختيدر مورد وظا يواحد اجرائ يس امور ماليرئ .داد انجام خواهد

 .دهدين نامه و مقررات مربوطه انجام مين آئيارات ايف و اختيف محوله را در حدود وظايشود مسئول بوده و وظايم

حداکثر تا  اشدنداشته ب وجود ييمرتبط در واحد اجرا يمدرک دانشگاه يو دارا ت داريصالحکه فرد يدرصورت : تبصره

  .باشد يم يتجربه کاف يافراد دارا يريمجاز به بکارگ ييواحد اجرا ۱۳۸۷ ان ساليپا

س موسسه مقدور يو موافقت رئ ير امور ماليشنهاد مديبه پ يواحد اجرائ يس امور ماليرئ يبجائر و جايتغي – ۲تبصره 

 .باشديبالمانع م س موسسهيد رئيتائ بان شايانتخاب مجدد ا وباشد   يم

ن حسابداران يانه از بيسال امنائت يس موسسه در جلسه هيشنهاد رئيکه به پاست  يحقوق حسابرس شخص -  ۱۲ماده 

ئت امنا نسبت به يئت امنا قرائت و هيساالنه در ه يحسابرس گزارش .گردد يانتخاب م )يو جامعه حسابداران رسمعض( يرسم
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ت به گزارش حسابرس يف خواهد نمود و با عناين تکلييو تع يريم گيتصم هر بند اظهار نظر، يحسابرس به ازا گزارش يبندها

  . نمود تخاذ خواهدا الزم اتميموسسه تصم يمال يب صورتهاينسبت به تصو

اساس   موسسه و اظهار نظر نسبت به آن بر يو حسابدار يات ماليعمل به اسناد يدگيف حسابرس رسياوظ - ۱ تبصره

  . باشد يم ياستاندارد ها و اصول متداول حسابرس

شده درخصوص هر  در مدت مشخص ت امناييه ياز سو ن شدهييتع فيتکال يريگيموظف به پ س موسسهيرئ - ۲تبصره 

  . گزارش خواهدنمود ئت امنايجه را به هيبوده و نتبند گزارش حسابرس 

 ر اموريمد ، توسعه معاون ،س موسسهيرئ(موسسه  نسخه به ۳ه که ينسخه ته ۸گزارش حسابرس موسسه در  - ۳تبصره

  . ل خواهد شديتحوماٌ يئت امنا مستقيه رخانهيه به دبيو بق )خزانه دار( يمال

در مقابل  يمال يو تعهدها نه هايهز ،هايبده ،هاييدارا ،خود اعم از وجوه يات ماليه عمليف است کلموسسه موظ - ۱۳ ماده

  . دينما ينگهدار ثبت و دوخ يدر حسابها يمتداول حسابدار يروش ها يگران در مقابل موسسه را بر مبنايگران و ديد

 و پرداخت  پيشدستورالعملهاي  اجراي ،سسهدر مو حسابدارياي اجرايي نمودن روش هاي متداول در راست - ۱تبصره 

با نظارت  امنا هيئتمصوب  دارايي هاي ثابت و تنخواه گردان، رسيدگي ،و انبار گردانيالحساب، تقسيط بدهي و تضمينات   يعل

  .مالي الزامي استامور و مسئوليت مدير 

ل ايجاد آن قبل از قانون تشكيل اه سك پيش پرداخت ،علي الحساب ،سپرده شامل راكد حساب هاي سنواتي و - ۲تبصره 

ضروري است صورت ريز آن به سناد مثبته جهت پيگيري در موسسه مي باشند فاقد ا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و

  .به هزينه گرفته شود امنا هيئتموسسه گزارش و در صورت تصويب  امنا هيئت

        درآمددرآمددرآمددرآمد    ييييبودجه و منابع مالبودجه و منابع مالبودجه و منابع مالبودجه و منابع مال    ::::فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 
 هيکل ينيش بيپ يشود و حاو يه ميته يمال ک سالي يموسسه است که برا يبرنامه مال يليتفصجه بود - ۱۴ماده 

 يمال و برآورد مصارف گريد از هر محل ممکن و) ي،درآمد اختصاصيي،تملک داراينه ايهز( موسسه يو منابع مال ها  افتيدر

 يقالب برنامه ها تعهدات معوق دره موسسه و پرداخت ساالن ياتيعمل يبرنامه ها ياجرا يبرا تابعه يياجرا يستاد و واحدها

  .رسد يئت امنا موسسه ميب هيتصو و به شنهاديس موسسه پيه توسط رئک باشد يمختلف م

   .ئت امنا خواهد بوديه رخانهيدب يليبودجه تفص ن شدهيتدو ياز فرمها يرويموسسه ملزم به پ : ۱ تبصره

حداکثر  )امنا  هيئت بيتصو با( يليتفص بودجه يش و کاهش در اعتبار برنامه هايافزا ،ييموسسه مجاز به جابجا -  ۲تبصره

به  شانيگزارش ا و در کنترل حسابرس توسط يليتفص بودجه يباشد عدول از برنامه ها يدرصد برنامه ها م ستيزان بيبه م

  .گردد يئت امنا منعکس ميه

ن يت مفاد ايبدون الزام به رعا ،موسسه يتصاصخا و درآمد دولت يبودجه عموم از اعتباراتدرصد  ۳حداکثر  -  ۳تبصره

  . نه گرفته خواهدشديبه هز شانيد ايس موسسه بوده و حسب صالحديرئ اريدر اخت ير مقررات عموميو سا ن نامهيآئ

 يبرا موسسه ياتيبرنامه عمل ينيش بيپد که در آن يه نمايرا ته يا ساالنه ييبرنامه اجراموسسه موظف است  -  ۱۵ماده 

در  يه گذاريو سرما ييتملک دارا يو طرح ها ينه ايهز يتهايه فعاليمل کلکه شاک يدر قالب برنامه استراتژک سال يمدت 

 و الزم است رديپذ يصورت م شده نييتع فاهدبه ا يابيدست يدر راستا ينه ايهز يتهايفعال ا گسترشي بهبود و ،زيتجه جهت

  . منعکس گردد موسسه يليتفص به نحو مناسب در بودجه
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ک ي يبرنامه ط يبه هدف ها دنيرس يکه برا است يات و خدمات مستمر و مشخصيعمل : يجار يت هايفعال -  ۱۶ماده 

   .شود ياجرا م سال

ا اجرا يدوره مطالعه و  ينه هايو هز يمشخص ات و خدماتيمجموعه عمل : يه ايو مخارج سرما يعمرانطرح  - ۱۷ ماده

ن و با اعتبار يدر مدت مع ياعاجتم ،يو اقتصاد يفن ،يهيبر اساس مطالعات توج و اهداف موسسه هب يابيدستجهت  دراست که 

ن از آ يياجرا ينه هايهز از يا قسمتيموسسه انجام و تمام  توسط ،ئت امنايه بيپس از تصو يه گذاريبه صورت سرما صمشخ

  .گردد يم نيتام يا اعتبارات اختصاصي )کمک( دولت يمنابع عموم محل

و بهبود و  زيتجه ،اهداف موسسه جهت که در است يات مشخصيمجموعه عمل : يه گذاريسرما يت هايفعال - ۱۸ ماده

 فيحسب وظا( ين بازده منافع اجتماعييتع با ينيش بيمورد پ نرخ بازده نييبا تع ا رفاه کارکنانيموسسه  يت هايگسترش فعال

  .برسد ئت امنايه بيبه تصو ،الزم است يتهاينگونه فعاليا. رديگ يم صورت يو اقتصاد يفن ،يهيدر مطالعه توج )يتيحاکم

ن بودجه ساالنه يمنظور شده در قوان يو اختصاص ييتملک دارا ،يا  نهيهزموسسه شامل اعتبارات  يمنابع مال - ۱۹ماده 

ه مطالبات يوجوه حاصل از تسو ،ياستان ،يگر مراجع دولتيوزارت متبوع و د يشده از سو يا ابالغ اعتبار حوالهوجوه ا يدولت و 

  . باشد يم يبانک التيتسهو  يمردم يا و کمک هاير منابع و هدايمصرف نشده سنوات قبل و سا مانده اعتبارات ،يسنوات

تمام شده  يبها موسسه در سال قبل بر اساس دولت جهت هر سال يمنابع عموم محل از ازياعتبارات مورد ن - ۱تبصره

کل  بودجه تا به صورت کمک در شود يارائه م صالحيذ م و به مراجعيظتن سهسگردش توسط مو ه دريسرما يخدمات و کسر

  . ب شوديمنظور و تصو کشور

باشد که به  يموسسه م وتحقق يافته ي )يدر آمد اختصاص( يوصول يه درآمدهايکل معادل ياعتبارات اختصاص - ۲تبصره

  . باشد ينه ميقابل هزکالً  پس از وصول از خزانه و ز شدهيحساب خزانه وار

 ارائه يا در ازايموسسه و  فيوظا ياجرا مقررات در که طبق است ييه در آمدهايشامل کل يدرآمد اختصاص - ۳تبصره

 ،يورزش ،يرفاه ،يعلم يشهايهما ،کنگره ها ،يغاتيتبل ،يفرهنگ ،ييو غذا ييدارو ،يدرمان ،يبهداشت ،يپژوهش ،يآموزش خدمات

 ،مواد زائد و بدون استفاده فروش ،بتيجرائم غ ،ر منقوليو غ منقول حاصل از خسارات وارده به اموالو وجوه  يفن ،يا  مشاوره

 ياعدم اجر وجوه حاصل از نيو همچن و امکانات موسسه هيابن امالک و ،اتزين آالت و تجهيا اجاره خودرو و ماشيفروش و 

 ه موارد مطروحهيا کلي و ا ضبط سپرده ها و ضمانت نامه هاي و يا حقوقيو  يقيحق اشخاص دادها و قولنامه ها و تعهداترقرا

  . ده باشدصادر ش امنا هيئتآن توسط  وصول مجوز ايو  ن نامه وصول گردديين آيشده در ا ينيش بيپ

ن نامه ييآ نيمفاد ا ر بايحاکم بر آن مغا نيقوان که يدر صورت(محل ممکن  موسسه از هر يافتياعتبارات در -  ۴تبصره

  . باشدين نامه قابل مصرف مييآ نيمفاد ا و در قالب موسسه افزوده شده اعتبارات جمع به سر )دنباش

ا فروش يمشارکت  ،يبه واگذار نه نسبتيبه ين ماليدرآمدها و تام شيه مجاز است به بمنظور افزاسموس - ۲۰ ماده

مناسب  يابيپس از بازار ياقتصاد يت هايا فعاليو  ودخ هيابن ر منقول و امالک ويو اموال غ و امکانات بالاستفاده از فضا تيظرف

 مجوز از پس از کسب يموسسات دولت گريا دي ير دولتيغ بخش قياز طر ،صالح موسسه و صرفه يو بررس )ين الملليو ب يمل(

   .آن مخدوش نگردد يتيحاکم فيکه وظا يبه نحو .ديئت امنا اقدام نمايه

موسسه  توسعه موسسه جهت اجرا به معاونتس يتوسط رئ ،امنا هيئتب يصوت ازموسسه پس  يليبودجه تفص - ۲۱ ماده

   .گردد يابالغ م
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ات يعمل و حجم خدمات و عملکرد مت تمام شدهيق يبر مبنا تابعه يياجرا يواحدها بهاعتبار  صيم و تخصيتنظ - ۲۲ ماده

  خواهد بود به تناسب حق السهم آنها از کل اعتبار موسسه مرتبط متناسب با ارائه خدمات

و  جذب شده رمواد و سربا ،ميدستمزد مستق ينه هايهز مجموعه عبارت است از ،مت تمام شده خدماتيق -  ۲۳ ماده

  . شده باشد ييشناسا يات امور ماليعمل فرآيندخدمت که در  ک واحدي درنه استهالک يهز

 يدرآمدها يبر مبناو موسسه  سهيئت رئيه ياست گذاريس بر اساس تابعه يياجرا يص منابع به واحدهايتخص - ۲۴ ماده

در  و يلين مفاد بودجه تفصير منابع و همچنيدولت و سا يمنابع عموم ص منابع اعالم شده از محليتخص تعهد شده و و يوصول

ر يمد ،)دار خزانه( يمال ر اموريمد ، توسعه معاون ،س موسسهيمرکب از رئ يته ايکم موسسه توسط ينه ايهز اتيعمل يراستا

موظفند بر اساس  يياجرا يواحدها گردد يشان ابالغ ميبه ا توسعه ن و توسط معاونييتععملکرد واحدها بودجه با توجه به  امور

  . س موسسه مسئول خواهدبوديرئ ن مورد در مقابليدر ا يياجرا س واحديند و رئيافته اقدام نمايص يبرنامه و اعتبارات تخص

ه ياصالح ميه و تنظيته شده ينيش بيپ ر در منابعييا تغيو  موسسه يياجرا يمه هاانربر در ييدر صورت تغ - ۲۵ماده 

ه پرداختها يدر کل است يهيبد. ر خواهد بوديامنا امکان پذ هيئتب يبا در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصو يليبودجه تفص

  . موسسه است ياصل يتهايو مامور يپرسنل يپرداختها ت باياولو

ب به منظور يتا زمان تصو ده باشدينرس امنا هيئتب يبه تصو يليتفص بودجه يمال چنانچه در شروع سال -  ۲۶ماده 

 يبر مبنا خرج مجوز ماههر  سهيرئ هيئتب يتصو پس ازدر انجام امور موسسه  ياوقفه هرگونه از  يريجلوگ
12

اعتبارات  1

  . صادر خواهدشد يوصول ياختصاصبودجه کل کشور همان سال و درآمد انون در ق موسسه مصوب ييتملک داراو  يا  نهيهز

خ يو از تار رسد يات اهدا کننده به مصرف ميبا در نظر گرفتن نو کمکهاي مردمي وقف  ،اينحوه مصرف هدا - ۲۷ماده 

در  .گردديم ييشناسا موسسه ثبت و يها ييدارا مربوطه در در حساب و ييآن شناسا ياليارزش ر ير نقديغ يايهدا يواگذار

 . به حساب درآمد اختصاصي واريز مي گرددباشد  يت اهدا کننده صرفا کمک نقديکه ن يموارد

طرح ها  هيدن به اهداف کليرس يبه علل يه ايسرما ييتملک دارا يطرح ها ب بودجهيپس از تصو که يدر مواقع - ۲۸ماده

ل يتکم طبق برنامه ت دارنديرا که اولو يچند طرح ،امنا هيئت بيتصوتواند با  يسر نباشد موسسه ميشده م ينيش بيدر زمان پ

تملک  يطرح ها يليدر بودجه تفص نه ويهز ت دارياولو ين طرحهايا همان برنامه را در مورد يطرح ها رياعتبارات سا ند وينما

  . دانامنأ برس هيئتد يياصالح و به تأ ييدارا

        نه هانه هانه هانه هاييييپرداختها و هزپرداختها و هزپرداختها و هزپرداختها و هز    - - - - فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 
موسسه در  يات و برنامه هايانجام عملل به اهداف موسسه و ينکه در جهت  ياعتبار عبارت است از مبلغ - ۲۹ماده 

 ينيش بيتوسط موسسه منوط به پ يهر گونه وجه پرداخت .رسديمبه مصرف امنا  هيئت بيصوت به يليچارچوب بودجه تفص

  . باشد يمموسسه  ،يليبودجه تفص يهاياصالح و يليتفص اعتبار الزم در بودجه

کند و استفاده از  يجاد حق نميا يو حقوق يقياشخاص حق يخود برا يدر بودجه موسسه به خودوجود اعتبار  : تبصره

  . ن نامه باشديين آيت مقررات ايصادره و با رعا يص هايد در قالب تخصياعتبارات با
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 موسسه، پرداختها انواع. رديپذ يو انجام ممجاز از طرف ا ا مقاماتيس موسسه يرئ ه پرداخت ها با دستوريکل - ۳۰ ماده

زات و يجهتآالت و   نيماش ،د امواليخر - ۵نه يهز - ۴ الحساب يعل - ۳ پيش پرداخت - ۲ تنخواه گردان - ۱ : عبارت است از

  .يه ايسرما ييتملک دارا

مقرر  يگريب ديت ترتن و مقررايکه قوان يجز در موارد تابعه يياجرا يا واحدهايموسسه و  يه پرداخت هايکل - ۳۱ماده 

ر يبرموارد ز يبانک حاک يآنکه گواه منوط به. رديگ يله چک انجام ميمربوطه و به وس يبانک يق حسابهاياز طر ديبا داشته اند

  : باشد

  نفع يانتقال وجه به حساب ذ •

  او يا قائم مقام قانونينفع يپرداخت وجه به ذ •

  او يا قائم مقام قانونينفع يحواله در وجه ذ •

ا به يرنده وجه مقدور ياخذ امضاء از گ يا مقام مجاز از طرف ويس موسسه يص رئيکه با تشخ يدر موارد استثنائ : رهتبص

افت کننده وجه يد دريرس )ا نقديبصورت چک (نفع ير بر پرداخت وجه به ذيدا ،از مقامات مذکور يکيد ييتأ ،مصلحت نباشد

 . است ينه قطعيو سند قابل احتساب به هز يتلق

سال  يها  نهيانجام هز يمحل اعتبارات مصوب برا که خزانه از يعبارت است از وجوه : يگردان حسابدار تنخواه - ۳۲ماده 

  . دهد يار موسسه قرار ميقابل پرداخت سنوات قبل در اخت يها يو بده

ا ي س موسسهيد رئييتا با )خزانه دار( يمال ر اموريمدکه از طرف  يوجه تنخواه گردان پرداخت عبارت است از - ۳۳ماده 

قرار  )و کارپرداز يس امور ماليرئ( تابعه يياجرا يواحدها اريدها در اختينه ها و خريانجام هز يشان برايمقامات مجاز از طرف ا

سقف تنخواه . شد م خواهديترم گردان  تنخواه ،نهياسناد مثبته هز ييو شناسا لينه شده و پس از تحويج هزيتا به تدر. رديگ يم

قابل  س موسسهيص رئيبه تشخپرسنل مسئول تعداد ا يسقف  يدر موارد اضطرار ،باشديپرداز تا سقف معامالت کوچک مکار

  . ر استييتغ

دادها بر طبق رمربوط بر اساس احکام و قرا که از محل اعتبارات يپرداخت عبارت است از ،پيش پرداخت - ۳۴ ماده

افت يدر ،پرداخت  پيشجهت انجام . رديگيش از انجام تعهد صورت مين پشايا مقامات مجاز از طرف ايس موسسه يرئ صيتشخ

  . بود خواهد يالزام س موسسهيرئحسب نظر  يو کاف معتبر نيتضم

  . رديگ يتعهد صورت م از يقسمت يکه به منظور ادا يپرداخت عبارت است از ،الحساب يعل - ۳۵ ماده

ا يها  يير موارد استفاده از دارايا سايها  يخروج دارائ از يکه ناش است ييآن دسته از مخارج و پرداختها ،نهيهز - ۳۶ ماده

و  ياصل اتيعمل يت ها در اجراير فعاليا انجام سايا ارائه خدمات يد يباشد که به منظور تول يم ک دورهي يها ط يجاد بدهيا

  . رديگ يمستمر موسسه صورت م

با عمر  ييآن دارا يباشد که ما به ازا يموسسه م يز پرداختهاآن بخش ا ،زاتين آالت و تجهيماش ،د امواليخر - ۳۷ ماده

  .ديجاد نمايمشخص جهت موسسه ا ديمف

 يل آن گردد به بهايا تکميد يش عمر مفيزات که منجر به افزاين آالت و تجهيماش ،جهت اموال هر نوع پرداخت : تبصره

  . شود يالک اقدام منسبت به محاسبه استه ،جاديخ ايافزوده و از تار ييد آن دارايخر

از محل  قابل پرداخت يها يه تعهدات و بدهيتاد يمجاز برا له مقاماتيبه وس است که کتباً يحواله اجازه ا - ۳۸ ماده

  . شود ينفع صادر ميذ وجه و در )خزانه دار( يمال ر اموريمدمربوطه عهده  اعتبارات
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ل ين يانجام آنها برا ايل يکه تحص ييپرداخت ها ريو سا تکاال و خدما ن و انتخابييص عبارت است از تعيتشخ - ۳۹ ماده

  . است يضرور يياجرا يموسسه و واحدها يبرنامه ها يبه اجرا

 کهن ينه معيهز يبراربوطه در بودجه تفصيلي ماعتبار از يا قسمتيص تمام ين اعتبار عبارتست از تخصيتام - ۴۰ ماده

   .خواهدبود تابعه يياجراحدموسسه و وا يدفتر اعتبارات امور مال آن، يمبنا

   : از ين بر ذمه موسسه ناشيجاد ديعبارت است از ا ،تعهد - ۴۱ ماده

  ،خدمتا يل کاال يتحو )الف

  ،ت مقررات منعقد شده باشديکه با رعا ييقرادادها ياجرا )ب

  ،تيصالحيو ذ يجع قانونااحکام صادر شده از مر )ج

  .با اجازه قانون ين الملليا مجامع بيسازمان ها  در تيو عضو ين الملليب يهاادوستن به قراديپ )د

   .يپرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات بده قابل يبده زانين مييل عبارت است از تعيتسج - ۴۲ماده 

شان به منظور پرداخت يا مقام مجاز از طرف اي س دستگاهيرئ ياست که از سو يسند ،در خواست وجه - ۴۳ده ام

ا خزانه يمورد خزانه  حسب( در خزانه که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده يير پرداختهايو سا صادر شده يها  حواله

   .شود يصادر م )ربطين استان ذيمع

و  يبه وزارت امور اقتصاد يکتب دستگاه به صورت يين مقام اجرايباالتر ين ماده از سويمقامات مجاز موضوع ا : تبصره

  . شوند يم يمعرفاستان  يقتصاد و دارائا سازمان امور اي ييدارا

ق ين اعتبار و تطبيتام تيس موسسه مسئوليل و حواله به عهده رئيو تسج و انجام تعهد صيت تشخيمسئول - ۴۴ماده 

ز ين اجرايي يواحدها مورد فوق در يهاتيمسئول. باشد يمموسسه  )خزانه دار( يمال ر اموريمدنامه به عهده   نيين آيپرداخت با ا

 .باشد يم واحد يس امورماليس واحد ورئيعهده رئبه 

ات ر مقاميمأ و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سايحسب مورد مستقن ماده يموضوع ا يت هايمسئول : ۱تبصره 

ن يهمچن ه مقررات بوده ويت کليرنده ملزم به رعايض گيتفو لکنض خواهد بود يقابل تفو مربوطه کلي يا جزئي يدستگاه ها

 .بود خواهند پاسخگو ينظارت قانوني و قبال مراجع  در يف سازمانيشرح وظا محوله در و يف اصليبرابر وظا کارکنان در هيکل

   : همراه داشته باشد حسب مورد ر رايد مدارک مثبته زيانجام شده با دينه و خريهز ه اسناديکل - ۴۵ ماده

   يداخل يدهايخر )الف

مناقصه  مدارک مربوط به - ۴ وحواله انبار يا رسيد و تحويل مستقيمد انبار يرس - ۳ ديتور خرکفا - ۲ ديخر درخواست - ۱

با  يط فنيبر مطابقت شرا يدرخواست کننده مبن هيدييتا - ۶ دستور پرداخت - ۵ قصه حسب موردمنا فاتيا ترک تشري

در قالب  يدهايدر مورد خر ،ادر قرارديتصو - ۷ .)دينما ين مييس موسسه تعيکه رئ ين نامه اييحسب آ( ديه خريدرخواست اول

  . خواهد بود حواله انبار ود انباريصدور رسبه منزله  ل کااليصورتجلسه تحو يدرموارد ضرور - ۸. قرارداد

   : يخارج يدهايخر )ب

 د انباريرس - ۴ ص کااليمدارک ترخ - ۳ صورت حساب فروشنده يه بانک و در موارد جزئياعالم - ۲ ديدرخواست خر - ۱

مدارک مربوط به  - ۴ حواله انبار و)باشد يم حواله انبار ود انباريرس صدوربه منزله ل کاال يصورت مجلس تحو يردر مورد ضرو(

ه يدييتا - ۶ دستور پرداخت -  ۵ )۵۵ ماده تبصره بجز موارد مندرج در(فات مناقصه حسب مورد يا ترک تشريمناقصه 

  در قالب قرارداد  يدهايدر مورد خر ،ر قرارداديتصو - ۷د يه خريبا درخواست اول يط فنيبر مطابقت شرا يمبن کننده  درخواست
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   : يخدمات قرارداد )ج

مناقصه حسب  فاتيمناقصه و ترک تشر انجام مدارک - ۳ قرارداد - ۲ ت حسب مورديا صورت وضعيصورتحساب و  - ۱

قرارداد حسب  موضوع جامبر ان يمبنا مقام مجاز ي س واحديا رئيس موسسه يه رئيديتائ - ۵ کار ا کاهشيش يابالغ افزا - ۴ مورد

وزارت  ،ياجتماع نيتام سازمان( ربط حسب مورديذ يمراجع قانون ياز سو طرف قرارداد ه حسابيوسارائه ت - ۶ .قرارداد طيشرا

  .نفعيبر پرداخت به ذ يارائه مستندات مبن - ۷ )رهيو غ ييداراو يامور اقتصاد

ابت خدمات انجام شده صورت مي گيرد گواهي كار انجام شده به منزله در خدمات غير قراردادي كه پرداخت ب : تبصره

   .رسيد انبار است

 مربوطه فيکارکنان خارج از شرح وظا کار اضافه حق الزحمه ،اضافه کار ا،يو مزا حقوق( : جمله از يپرسنل يپرداخت ها )د

حكم  - ۱ )...کارانه و ،تهايمامور ،حضور در جلسه حق ،سيحق التدر ،يينشجواد کار انترنها، ،دنتهايرز حق الزحمه ،يو وقت ادار

ا مقام مجاز ي س موسسهيرئ يسوانه ازيماه ياليو ر يرات مقدارييجهت تغ انجام کار يگواه اخذ - ۳ دستور پرداخت - ۲حقوقي 

- ۶حسب مورد  يودرمان يصيصورتحساب خدمات تشخ - ۵ نفعيوجه به ذ پرداخت از يحاک بانک يگواه - ۴ شانياز طرف ا

 قابل مستند با ارائه مدارک شانيطرف ا ا مقام مجاز ازيموسسه  سيرئ يبا امضا ،ين اعزاميخارج از کشور مامور ينه هايهز

  . پرداخت خواهدبود

و  يعلم يمسافرت ها ،يورزش ،موسسه فاتيتشر ،ا،يهدا ،ها ييرايپذ ،دعوت ها ينه هايهز : نه ها شاملير هزيسا )و

 )يکيو الکترون يچاپ( د کتب و مجالتيخر ،يقاتيتحق يپروژه ها ،رکنان در داخل و خارج از کشوران و کايمسابقات دانشجو

 يتهايفعالو  بهداشت ياهه خان ينه هايو هز يآموزش ينارها و کارگاه هايسم ،کنگره ها ،مايط هواپيو بل يکيط الکترونيبل

ف يکه خارج از وظا يدرمان يو پژوهش يآموزش يهداشتب يت هاياز فعال يناش يپرسنل يالزحمه ها حق نيو همچن يبهداشت

رد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و يپذ يربط از موسسه انجام ميذ بر اساس درخواست مراجع و مستمر پرسنل

 يا دستور العملهايو بر اساس صورتحساب ها و ن ماده يموارد مندرج در ا تيدون رعاباشد ب يو موسسه م يآموزش پزشک

 با موافقت نه کنندهيس واحد هزيت رئيبا مسئول ده باشديرس تابعهس واحد يو رئ مسئوالن يحسب مورد که به گواه يياجرا

  . بود پرداخت خواهد قابليا مقام مجاز از طرف او  موسسه سيرئ

  . دين نمايياز را تعينشده مدارک مورد ن ينيش بيکه پ يتواند در موارد يموسسه م سيرئ - ۱تبصره 

 شبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارشيانجام شده که در پ ينه هايآن قسمت از هز يپژوهش يدر طرح ها - ۲تبصره 

  .منظور خواهدشد ينه قطعيشان به هزيا مقام مجاز از طرف ايس موسسه يد ناظر و موافقت رئييتا ،طرح يمجر

 يت به واگذارز ارائه دهنده خدمات نسبدر مراک يدممر يتواند به منظور جلب مشارکت ها يموسسه م -  ۴۶ماده 

نه از فضا و امکانات يه بهدن به منظور استفاياقدام نموده و همچن ير دولتيارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غ يها  واحد

ص اشخاا در قالب قرارداد با ياساس توافق  مت تمام شده و بريق خود را پس از محاسبهاز خدمات  يتواند بخش يموجود خود م

  . ديموسسه منظور نما يو درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاص نموده واگذار يا حقوقي يقيحق

بالمانع است  ير دولتيا غي يدولت به افراد و موسسات ير نقديا غي يا اعانه به صورت نقديپرداخت کمک  - ۴۷ماده 

. ف موسسه باشدياهداف و وظا در جهت نفعيذ يحقوق اي يقيفرد حق خدمت ،س موسسهيص رئيمشروط به آن که به تشخ

  . منظور خواهدشد ينه قطعيبه حساب هز افت کنندهيد از دريرسبا اخذ  نگونه پرداخت هايا
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 موضوع که يدر موارد ت به نقطه سفارش کاال در موسسهيبا عنا سال بعد اجاتيرفع احت يتواند برا يموسسه م - ۴۸ ماده

مربوطه و  ييشنهاد واحد اجرايبا پ ان و خسارت گردديمنجر به ز ير در انجام امرين که تاخيا ايداشته باشد  يو فور يفوت جنبه

 يقراردادها که يد و در صورتيمنعقد نما مقررات تيد کاال و خدمات با رعايخر يالزم برا يدادهارس موسسه قرايرئ موافقت

ع همان باز محل منا پيش پرداختوجوه الزم را به عنوان  ندتوا يه مسبه مرحله تعهد برسد موس يان سال ماليقبل از پا مزبور

  . ديز نمايوار بودجه بيه کند و پس از تصويسال تاد

 يا موجوديموسسه  يدرآمد يها صندوقهاياموال و دارائ ،يامور مال يجمع در ابواب و اضافات حاصل يکسر - ۴۹ ماده

دوره بسته  اضافات/  يبه حساب کسر ،نقد است با اعالم واحد مربوطه حکم وجه که در يو اوراق يا جنسيو  يانبارها اعم از نقد

 . امنا گزارش و ايشان تصميم گيري خواهند نمود هيئتكسري و اضافات مزبور به . شود يم

موسسه  کند يتجاوز م يمال ک ساليکه نوعاً انجام آن از  ييدهايا خرينه ها يدر مورد آن قسمت از هز -  ۵۰ ماده

 آنکه در بودجه منوط به( ديمنعقد نما کند يتجاوز م يآن از سال مال يکه مدت اجرا ييقراردادها مدت متناسب ياتواند بر  يم

 همربوط تعهدات پرداخت يالزم برا در بودجه ساالنه خود اعتبارات موسسه مکلف است )منظور شده باشد ،مربوطه سال يليتفص

   .ديمنظور نما ر اعتباراتيرا مقدم بر سا

که تا  تعهداتهر مقدار از  قابل تعهد و پرداخت است يتا آخر سال مال يلياعتبارات موسسه در قالب بودجه تفض - ۵۱ ماده

ن ين منظور تاميسال بعد بد يليتفص اعتبارات موسسه که در بودجه از محل ،پرداخت نشده باشد ،مربوط يآخر سال مال

انجام پرداخت در قالب قوانين مربوطه سه يرئ هيئت صيمنا با تشخا هيئتب در يخواهد شد و تا زمان تصو شود پرداخت  يم

  . خواهد گرفت

ک و يبرنامه استراتژ در جهت اهداف موسسه در چهار چوب يتوسعه ا يبرنامه ها ياجرانه ويهز انجام هر نوع - ۵۲ ماده

 موسسهسه يرئ هيئتب يبل با تصودولت از محل مانده اعتبارات سنوات ق ساله ۵ يموسسه و برنامه ها هاي ياتيبرنامه عمل

  .است بالمانع

اند   نه ارائه ننمودهيکه در مقابل آن اسناد هز خود را يافتيتنخواه گردان در مبالغ موظفند يياجرا يه واحدهايکل : تبصره

نشده به  مصرف اعتبارات نياز واحدها وهمچن يبرگشت موسسه عودت دهند مبالغ ين ماه سال بعد به امور ماليتا آخر فرورد

  . محسوب خواهدشد موسسه ايواحد و  سنوات قبل عنوان مانده اعتبارات

ت يدستور مقامات مجاز با رعااز طبق يد و تدارک کاال و خدمات مورد نياست که نسبت به خر يکارپرداز مامور - ۵۳ماده

ات يگردش عمل. گردد اخذ قه معتبريشان وثيا تنخواه د تا سقفيبا يمانيوپ يقرارداد از کارپردازان. دينما ينامه اقدام م  نيين آيا

  .گردد يم ميه و ترميتسو ،ان هر سه ماه کنترليباالخص تنخواه کارپردازان در پا و تنخواه گردانها

قه يقه الزم نبوده و مازاد بر آن الزم است وثيشان وثيان خدمت ايتا سقف پاداش پا يدر خصوص کارپردازان رسم - تبصره

  .شان خواهد بوديه تنخواه ايان خدمت تنخواه داران منوط به تسويپا هيتسو .افت شوديدر

محل  از امنا با درج در بودجه تفصيلي موسسه هيئتبراساس قوانين و مصوبات سنوات گذشته  يهرنوع بده - ۵۴ ماده

 .قابل پرداخت خواهدبود منابع موجود

        معامالتمعامالتمعامالتمعامالت    - - - -     چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل
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ق يد حسب مورد از طريره باياجرت و غ ،يمانکارياستجاره، پ ،اجاره ،د، فروشيه معامالت موسسه اعم از خريکل - ۵۵ ماده

  . ده انجام شوديا مزايمناقصه 

   : باشد يده نميا مزايبه مناقصه و  يازير نيز در موارد  -  تبصره

  .باشد يا شرکت دولتي يا موسسه دولتيوزارتخانه  که طرف معامله يدر مورد معامالت  - ۱

ت آنها متعلق به موسسات و يمالک ايسهام و % ۵۱ش از يوموسسات تابعه که ب ير دولتيغ يومعم يموسسات و نهادها  - ۲

  . مذکور باشد ينهادها

ت يص و مسئوليبه تشخ اير منقول که ياموال منقول و غ ا اجاره و استجارهيک يد، اجاره به شرط تمليدر مورد خر  - ۳

 هيئتيا  حداقل سه نفر يدادگستر يرشناسان رسماز کا ا مقامات مجاز از طرف او با کسب نظريس موسسه يرئ

حقوقي  قيمت تعيين شده يا ا کمتر ازيمت برابر يبا ق ايس موسسه يخبره و متعهد منتخب رئ انکارشناس كارشناسان

  .شد كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصالح انجام خواهد

و حق االختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر  يعلم خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و موسسات  - ۴

يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي و حسابرس منتخب  طرح و اجرا و نظارت و طراحي و يا مديريت بر ،مطالعه

 .ع مستظرفهيو صنا ين اسالميت موازيبا رعا يو خدمات هنر امنا هيئت

س موسسه ومقامات مجاز از طرف يت رئيص ومسئوليتشخ که به ير منقول خدمات وحقوقيخريد اموال منقول و غ  - ۵

 .دبو )يانحصار(شان منحصر بفرد يا

آنها  يها برايا شهرداريو  يربط دولتيذ يدستگاه ها مورد مصرف روزانه که در محل از طرف يد کاالهايدر مورد خر  - ۶

 .ن شده باشدييتع ينرخ ثابت

 ينيآنها نرخ مع يربط برايذ يدولت يدستگاه ها که از طرف ييايدر ،ييهوا ،ينيزم قيه حمل و نقل از طريکرا در مورد  - ۷

  .ن شده باشدييتع

ل لوازم و يا تکميض يتعو يجهت برا يدکيد قطعات يو خر يو نگهدار ير راهبريمربوط به تعم ينه هايدر مورد هز  - ۸

ق لوازم يدق يرياندازه گل يو وسا ابزار ن ادوات ويو همچن ير پزشکيو غ ين آالت ثابت و متحرک پزشکيزات ماشيتجه

ا يس موسسه يد رئييس واحد درخواست کننده و تأيت رئيص و مسئوليو نظائر آن به تشخ يوفن يعلم يشگاه هايآزما

 شان يمقام مجاز از طرف ا

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

س موسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار يرئ يقت کتبکه بنا به ضرورت ومواف يمورد مناقصات در  - ۱۰

 .گردد  يم

ن يهمچن ورزشي و نظاير آن با رعايت صرفه و صالح موسسه و يپژوهش آموزشي و ،خدمات فرهنگي و هنري   - ۱۱

موسسه به  يپژوهش يشورا يباهماهنگ يوحقوق يقيبا اشخاص حق يآموزش يهاو قرارداد يپژوهش يقراردادها

 .شانيا مقام مجاز از طرف ايس موسسه و يد رئييس واحد درخواست کننده و تأيو مسئوليت رئتشخيص 

  .ياحکام قضائ ياز اجرا يد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشيخر  - ۱۲

  : شوند يم فيتعر ريز شرح به شده، برده کار به )معامالت(فصل دراين که يواژگان - ۵۶ ماده



  کشور يعلوم پزشک يدانشگاه ها يمعامالت ين نامه ماليآئ

Edit: G.Noori                                                                                                                                                        ���� ٢٦ از ١٣  

 معامله موضوع تعهدات آن در که ،)مناقصه اسناد طبق( نظر مورد تيفيک نيتأم يبرا يرقابت تاس يفرآيند : مناقصه )الف

  .شود يم واگذار باشد، کرده شنهاديپ را متناسب متيق نيکمتر که يگر مناقصه به

  .دينما يم برگزار را مناقصه نيا که نامه نيآئ نيا )۲( ماده موضوع موسسه : گزار مناقصه )ب

  .کند يم شرکت مناقصه در و افتيدر را مناقصه اسناد که است يحقوق اي يقيحق يشخص : گر مناقصه ) ج

 يسو از مجاز مقام يسو از که تداريصالح يبازرگان يفن خبره عضو سه حداقل با است يهيئت : يبازرگان يفن تهيکم)  د

 عهده بر را نامه نيآئ نيا در مقرر فيوظا ريسا و شنهادهايپ يبازرگان يفن يابيارز و شود يم انتخاب گزار مناقصه موسسه سيرئ

  .رديگ يم

 به اي گزار مناقصه يسو از که گران مناقصه تعهدات انجام توان يابيارز از است عبارت : گران مناقصه يفيک يابيارز ) ـه

  .شود يم انجام يبازرگان يفن تهيکم توسط يو صيتشخ

ـات، آن در که است يفرآيند : شنهادهايپ يبازرگان يفن يابيارز )و داردها، مشخص ـاـن  ريسا و دوام ،يـيکـارا است

  .شوند يم دهيبرگز قبول قابل يشنهادهايپ و يابيارز ،يبررس گران مناقصه يشنهادهايپ يبازرگان يفن يها  يژگيو

 رفتهيپذ يبازرگان يفن نظر از که يشنهادهائيپ نيب از متيق نيتر مناسب آن در که است يفرآيند : يمال يابيارز ) ز

  . شود يم دهيبرگز ،اند  شده

  .متيق شنهاديپ بودن خوانا و مشروط ريغ آنها، يامضا و اسناد بودن کامل يبررس از است عبارت : يشکل يابيارز ) ح

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

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

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

 و پيشنهادها اعتبار مدت ،مناقصه مختلف مراحل برگزاري مهلت و زمان آن در كه است سندي : مناقصه زماني برنامه ) ي

  .ميشود مشخص قرارداد انعقاد زمان

   : معامالت نصاب - ۵۷ ماده

 الير هزار يس و هشتصد و ونيميل پنج و ستيب از کمتر ۱۳۸۵ سال ثابت متيق به که يمعامالت : يجزئ معامالت) الف

  .باشد) ۲۵۸۳۰۰۰۰(

 ارزش سقف برابر ده از و بوده کوچک معامالت مبلغ سقف از شيب معامله مورد مبلغ که يمعامالت : متوسط معامالت )ب

  .نکند تجاوز کوچک معامالت

  .باشد کوچک معامالت مبلغ ارزش سقف برابر ده از شيب آنها هياول برآورد مبلغ که يمعامالت : عمده معامالت) ج

 مبلغ عمده معامالت مورد در و معامله مورد مبلغ متوسط و يجزئ معامالت يبرا ديخر در نصاب مبلغ يمبنا - ۱تبصره 

  . باشديم معامله يمتقاض واحد يبرآورد

 مربوطه رشته متعهد و خبره که باشد يم موسسه منتخب کاردان برآورد و يابيارز مبلغ فروش در نصاب يمبنا - ۲صرهتب

   .باشد

 کي متعارف طور به که ياقالم کيتفک با دينبا فوق يها نصاب از کي هر مشمول معامالت برآورد اي مبلغ - ۳تبصره 

  .شود دهبر تر نييپا نصاب به شوند، يم يتلق واحد مجموعه
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 مركزي بانك توسط ياعالن يقيمتها عمومي شاخص اساس بر فوق بندهاي در مزبور نصابهاي سقف ساله همه - ۴تبصره 

 به و تعيين سال هر ابتداي در که وزيران هيئت تصويب به مربوط نيقوان اساس بر همچنين و دارايي و اقتصادي امور وزارت و

  .گرديد خواهد تعديل ميگردد ابالغ موسسه

  :مناقصات انواع بندي طبقه - ۵۸ماده

  : شوند مي ديبن طبقه رزي انواع به بررسي مراحل نظر از مناقصات ) الف

 اين در. نباشد پيشنهادها بازرگاني فني ارزيابي به نيازي آن در كه است اي مناقصه : اي مرحله يك مناقصه  - ۱

  .شود مي تعيين مناقصه برنده جلسه همان در و گشوده جلسه يك در گران مناقصه پيشنهاد پاكتهاي مناقصه

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

 مناقصه كميسيون به را پيشنهادها بازرگاني فني ارزيابي نتايج و شود مي تشكيل بازرگاني فني كميته ،مناقصه اين در

  .شود مي تعيين مناقصه برنده نامه نييآ اين) ۶۹ماده( مفاد اساس بر و كند مي گزارش

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

ه ب آن بر عالوه و يکتب عمومي آگهي طريــق از مناقصـــه فراخوان آن در كه است اي مناقصه : عمومي مناقصه  - ۱

  .رسد مي گران مناقصه اطالع به زين يکيالکترون قيطر

 محدوديت ،گزار مناقصه موسسه مقام باالترين يتمسئول و تشخيص به آن در كه است اي مناقصه : محدود مناقصه  - ۲

 اي يکتب دعوتنامه ارسال طريق از موسسه سيرئ صيتشخ با مناقصه فراخوان. شود تأييد ادله ذكر با عمومي مناقصه برگزاري

  .ميرسد گران مناقصه اطالع به نامه نييآ اين)  ۷۷و  ۶۳ مواد( ضوابط اساس بر صالحيتدار گران ناقصهم براي يکيالکترون

  : شود يم ليتشک ريز بشرح نفر ۳ از مناقصه ونيسيکم واصله شنهاداتيپ مورد در ميتصم اتخاذ بمنظور - ۵۹ ماده

  )وي ندهينما يا( موسسه سيرئ •

درخواست وي برگزار  فني موسسه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه بهل ئومس( يو ندهينما اي توسعه معاون •

 )مي شود

  يو ندهينما اي) دار خزانه( موسسه يمال امور ريمد •

 نظر ابراز و جلسه در حضور به مکلف اعضا تمام دارد تيرسم مزبور اعضاي نفر سه هر حضور با ونيسيکم: ۱تبصره 

  .بود خواهد معتبر اعضاء تياکثر يرا با ونيسيکم ماتيتصم .هستند

 يخدمات و زاتيتجه ،کاالها ديخر درخصوص را خود اراتياخت است الزم موسسه در مناقصه ونيسيکم ياعضا : ۲تبصره 

 وزارت يمرکز ستاد يسو از متمرکز صورت به که ابدي يم ضرورت صالح و صرفه تيرعا با امنا ئتيه سيرئ نظر حسب که

 برنده وجوه موارد نگونهيا در. ندينما ضيتفو وزارت ستاد در امنا ئتيه سيرئ يسو از شده يمعرف ياعضا به ،رديپذ انجام متبوع

 بهداشت وزارت توسط تبصره نيا دستورالعمل. باشديم پرداخت قابل موسسه توسط ريوز نظر با قرارداد طيشرا حسب مناقصه

  .گردديم ابالغ ماه ۳ مدت ظرف حداکثر يپزشک آموزش و درمان

 مناقصه كميسيون وظايف - ۶۰ماده 

  : است زير شرح به مناقصه كميسيون وظايف اهم 

  .مناقصه فراخوان در مقرر موعد در مناقصه كميسيون جلسات تشكيل )الف
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 بودن مشروط غير و بودن خوانا نيز و آنها امضاي و مدارك بودن كامل نظر از گران مناقصه پيشنهادهاي بررسي )ب

  .)شكلي يارزياب( قيمت پيشنهادهاي

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

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

  . مناقصه دوم و اول برندگان تعيين ) هـ

  .مناقصه صورتجلسات تنظيم )و

  مناقصه ولغ يا تجديد درباره گيري تصميم )ز

  يرسم اسناد خانه دفتر در قرارداد ثبت نهيهز و دهيمزا و مناقصه يآگه نهيهز افتيدر نحوه درباره گيري تصميم )ر

  : زيراست مراحل شامل ترتيب به مناقصات برگزاري فرآيند - ۶۱ماده

 ينيب شيپ به نسبت يضمقت نحو به موسسه که است آن به مشروط قيطر هر به معامله انجام : يمال منابع تامين )الف

   .باشد شده ديق مرتبط اسناد در مراتب و حاصل نانياطم داد قرار مدت در معامله يمال منابع

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

  .مناقصه اسناد تهيه ) ج

  .لزوم درصورت گران مناقصه كيفي ارزيابي ) د

  .مناقصه خوانافر ) ـه

  .پيشنهادها ارزيابي ) و

  قرارداد انعقاد و مناقصه برنده نييتع )ز

  :روش های انجام مناقصه به شرح زير است  - ۶۲ ماده

 باره در) حقوق يا خدمت كاال،( معامله موضوع كيف و كم به توجه با بايد خريد مأمور يا كارپرداز كوچك، درمعامالت) الف

 تأمين با را معامله خود، يتمسئول و تشخيص به و مشخص فاكتور اخذ و صالح و صرفه رعايت با و نمايد تحقيق آن بهاي

  .دهد انجام ممكن بهاي كمترين به كيفيت

 درباره) ياحقوق خدمت كاال،( معامله موضوع وكيف كم به توجه با بايد خريد مأمور يا كارپرداز : متوسط درمعامالت ) ب

 بهاي چنانچه نظر، مورد كيفيت تأمينبا  كتبي، استعالم فقره سه حداقل اخذ و صالح و صرفه رعايت اب و نمايد تحقيق آن بهاي

 انجام فاكتور اخذ يا قرارداد عقد با را معامله باشد، وي همتراز مسئول مقام يا تداركاتي واحد مسئول تأييد مورد آمده دست به

 تعداد به او طرف از مجاز مقامات اي موسسه سيرئ موافقت و تأييد با دنباش ممكن كتبي استعالم فقره سه اخذ چنانچه و دهد

  .شود مي كفايت موجود

واحد  مسئوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئولچنانچه  - تبصره 

ج در اين فصل را به متصديان پستهاي مشابه مي توان وظايف مندر ،تداركاتي است درصورتي كه موسسه فاقد كارپرداز باشد

  .سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود

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

 تيسا در يکيالکترون بصورت يا و كثيراالنتشار هاي روزنامه در فراخوان انتشار طريق از عمومي مناقصه برگزاري - ۱

  .موسسه
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  .محدود مناقصه برگزاري - ۲

  . مورد نظر خود را در شرايط و اسناد مناقصه لحاظ نمايدموسسه مكلف است كليه شرايط كيفي  : تبصره

  مناقصه فراخوان  -  ۶۳هماد

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

  .گزار مناقصه ونشاني نام - ۱

  .خدمات اي كاال وكيفيت كميت نوع، - ۲

  .درمناقصه شركت تضمين مبلغ و نوع - ۳

  .پيشنهادها وگشايش تحويل اسناد، دريافت مهلت و زمان محل، - ۴

 بهاي فهرست كه مواردي در). باشد مصلحت به يا ميسر آن تعيين كه درصورتي( آن مباني و معامله شده برآورد مبلغ - ۵

  .شود مي تهيه شده ياد فهرست طبق مربوط برآورد دارد، وجود پايه

 كثيراالنتشار هاي روزنامه از دريكي حداقل نوبت سه تا کي از گزار مناقصه تشخيص به بايد عمومي مناقصه فراخوان ) ب

  . گردد منتشر موسسه يکيالکترون تيسا اي و مربوط استان يا كشوري

 ارتباط هاي رسانه و يگروه هاي رسانه ساير ازطريق ماده اين "ب" بند در مذكور موارد بر تواندعالوه مي گزار مناقصه )ج

  .نمايد منتشر را فراخوان نيز رساني اطالع هاي شبكه يا جمعي

 با بايد باشد، مطرح خارجي اعتباري تسهيالت از استفاده يا باشد، المللي بين مناقصه برگزاري به نياز كه درصورتي )د

 كشور اجرائي و صنعتي و توليدي مهندسي، ،فني توان از استفاده حداكثر قانون موازين رعايت با و مربوط مجوزهاي كسب

 با مرتبط المللي بين روزنامه يا مجله يك و داخل زبان انگليسي هاي روزنامه از يكي در مربوط آگهي ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مصوب

  .شود منتشر موسسه يکيالکترون تيسا اي و مناقصه موضوع

 اي و نيمع محل در معامله مشخصات و مناقصه اسناد و طيشرا برگ و ها نقشه که گردد حيتصر ديبا مناقصه يآگه در ) ح

 به و کرده امضاء يقبول ديق با و افتيدر آنرا از نسخه کي ديبا دهندگان شنهاديپ و است موجود موسسه يکيالکترون تيسا

  . ندينما ميتسل و مهيضم خود شنهاديپ

  : مناقصه اسناد - ۶۴ماده 

  .شود تحويل داوطلبان همه به يكسان طور به بايد مناقصه اسناد تمامي )الف

  : است زير موارد يحاو و شامل مناقصه اسناد )ب

 گزار مناقصه ونشاني نام •

 مناقصه تضمين ومبلغ نوع •

 آنها گشايش و پيشنهادها تحويل اسناد، دريافت مهلت و زمان محل، •

 كار انجام حسن تضمين و پيش پرداخت مبلغ •

 . بود خواهد ليتعط اميا ياستثنا به روز ستيب حداکثر پيشنهادها اعتبار مدت •

 براي مقرر مهلت و تهيه روش خدمات يا كاال وكيفيت كميت نوع، استانداردها، بازرگاني، فني مشخصات كار، شرح •

 بودن مجاز عدم اي مجاز نيهمچن و شنهادهايپ قرائت محل و ساعت و روز ،آنها هاي نسخه تعداد و پيشنهادها تسليم

 مناقصه ونيسيکم انيدرجر آنها ندگانينما اي دهندگان شنهاديپ حضور



  کشور يعلوم پزشک يدانشگاه ها يمعامالت ين نامه ماليآئ

Edit: G.Noori                                                                                                                                                        ���� ٢٦ از ١٧  

 .ضمائم آنها در صورت لزوم خصوصي و متن قرارداد شامل موافقتنامه شرايط عمومي و •

ل يکه طرف معامله در تحو يزان خسارت در موارديب عمل و ميو ترت ا انجام کاريل کاال يمدت و محل و نحوه تحو •

 . دير نمايا بعضأ تاخيکال  ا انجام کاريکاال 

اعالم شده  ينسبت به واحد بها ا اضافهيدرصد کسر  ا بر اساسيد به مبلغ مشخص يبا يشنهاديپ ينکه بهايح ايتصر •

 . م شوديشده تسل ن و در پاکت الک و مهرييتع

مورد معامله  يکاال انجام معامله از ن حسنيزان تضميکه موضوع معامله عمده باشد ممکن است به م يدر صورت •

 . د گردديق يد موضوع در آگهين صورت بايدر او  شود افتيدر

 . ضرورت دارد مناقصه به برنده بها و ابالغ نيص حائزمناسبتريو تشخ شنهادهايپ يبررس ين زمان الزم براييتع •

 بيو ترت مناقصه الزم باشد گزار پرداخت آن به برنده واحد مناقصه صيبه تشخ که يدر صورت پيش پرداختزان يم •

  .آنز يپرداخت و وار

 .لزوم صورت در مشخصات و طيشرا برگ و ها نقشه فروش اي عيتوز محل •

 نايع نامه ضمانت صورت نيا در که) باشد الزم که يدرصورت( آن يبرا قرارداد و نامه ضمانت يها نمونه عيتوز محل •

 . شنهادگردديپ هميضم و امضاء ديبا است قبول مورد نکهيا ديق با زين قرارداد نمونه و ميتنظ ديبا نمونه مطابق

 واحد شده نييتع فيتکال و اراتياخت قبول منزله به شنهاديپ دادن و مناقصه در شرکت که نکته نيا حيتصر •

  .باشد يم گزار  مناقصه

 که )موارد ريسا و عوارض ،اتيمال از اعم( يقانون کسور گونه هر است مکلف گزار مناقصه واحد که نکته نيا حيتصر •

 يکاال اي کارکرد يبها از را باشد يم آن کسر به مکلف قانوناً موسسه و رديگ يم تعلق راردادق طرف به معامله بابت

 . دينما کسر او مطالبات پرداخت موقع در يليتحو

 . باشد الزم گزار مناقصه تشخيص به كه اسنادي ساير •

 و نشود معامله انجام به ضرحا مناقصه برنده که يصورت در را مناقصه در شرکت سپرده است مکلف گزار مناقصه واحد

 ضبط موسسه نفع به دينما امتناع معامله انجام از و شود رجوع او به معامله انجام يبرا که يصورت در را دوم نفر سپرده نيهمچن

  .کند

 رب مشروط دهد کاهش اي شيافزا درصد پنج و ستيب تا را معامله مورد کار اي کاال مقدار دارد ارياخت گزار مناقصه واحد

 . شود قيتطب و تيرعا متناسب کاهش اي شيافزا نيا به نسبت يفن محاسبات هيکل نکهيا

 مقرر مدت يانقضا از بعد که يشنهاداتيپ اي و سپرده بدون و مشروط و مبهم شنهاداتيپ به ستين مجاز گزار مناقصه واحد

  .دهد اثر بيترت رسد يم يآگه در

 صيتشخ الزم است شده ذکر ۶۴ ماده در آنچه بر عالوه را يخاص طيشرا ذکر که يصورت در گزار مناقصه واحد -  ۶۵ ماده

 و طيشرا برگ و ها نقشه در اي يآگه متن در تواند يم نباشد، ريمغا نامه نييآ نيا مفاد و نيقوان با که نيا بر مشروط دهد

 ازاتيامت داشتن منظور يول نندک حاصل اطالع آن شنهاديپ ميتسل از قبل داوطلبان عموم که يبطور دينما درج مشخصات

  . باشد يم ممنوع عنوان هر به قرارداد ياجرا اي انعقاد هنگام مناقصه برنده يبرا ديجد

  پيشنهادها تسليم و تهيه ترتيب - ۶۶ماده 
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 به و تهيه زير ترتيب به را خود پيشنهادهاي بايد اسناد خريد يا دريافت از پس درمناقصه كنندگان شركت )الف

  : كنند تسليم زارگ  مناقصه

  پيشنهادها و اسناد تكميل و تهيه - ۱

  .مناقصه فراخوان در مقرر مهلت در پيشنهادها تسليم - ۲

  .پيشنهادها تحويل رسيد دريافت - ۳

 نبايد ترتيب به مناقصه اسناد تحويل مهلت آخرين از المللي  بين و داخلي مناقصات مورد در پيشنهادها قبول مهلت )ب

  .باشدماه يك و روز ده از كمتر

  : پيشنهادها تحويل و تسليم شرايط - ۶۷ماده 

 بيش توانند نمي باشد، شده بيني پيش مناقصه دراسناد كه بجزدرمواردي درمناقصه، كنندگان ازشركت يك هيچ )الف

  .كنند تسليم پيشنهاد ازيك

 شامل شده مهر و الك اگانهجد هاي پاكت در بايد را خود پيشنهادهاي و مناقصه اسناد مناقصه، در كنندگان شركت )ب

 و مناسب لفاف در را ها پاكت همه و بگذارند) ج پاكت( قيمت پيشنهاد و )ب پاكت( بازرگاني فني پيشنهاد ،)الف پاكت( تضمين

  .دهند قرار شده مهر و الك

 تا و بتث دريافت، از پس را كنندگان شركت شده ارائه پيشنهادهاي همه مقرر مهلت در است موظف گزار مناقصه )ج

  .نمايند صيانت ها پاكت از بازگشائي، جلسه

 مكان و مهلت در و گواهي قابل صورت به بايد پيشنهادها گرفتن پس يا و جايگزيني ،اصالح تحويل، تسليم، هرگونه) د

  .شود انجام مناقصه اسناد در مقرر

 و مشخصات و طيشرا برگ اي قشهن که دينما جابيا معامله نوع گزار مناقصه دستگاه صيتشخ به که يصورت در ) ـه

  . شود هيته موسسه توسط آنها ديبا يآگه نشر از قبل ،شود هيته يگريد مدارک اي و قرارداد و نامه ضمانت يها  نمونه

 شنهادهايپ گشايش - ۶۸ماده

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

  : استزير شرح پيشنهادهابه گشايش مراحل ) ب

  درجلسه كنندگان شركت و حاضران ،)دهندگان پيشنهاد( اسناد، كنندگان دريافت اسامي فهرست تهيه - ۱

  آن وكنترل) الف پاكت( تضمين پاكت بازكردن - ۲

  بازرگاني فني پاكت بازكردن - ۳

 قبول غيرقابل يپيشنهادها گذاشتن كنار و آنها امضاي و مدارك بودن كامل نظر از كنترل و قيمت پيشنهاد بازكردن - ۴

  اي مرحله يك مناقصات در

  اي مرحله دو درمناقصات بازرگاني فني كميته به بازرگاني فني هاي پاكت تحويل - ۵

  .مناقصه كميسيون اعضاء توسط پيشنهادها گشايش صورتجلسه امضاي و تنظيم و تهيه - ۶

  ذينفع به استرداد براي ارگز مناقصه به شده رد پيشنهادهاي تضمين پاكت و قيمت هاي پاكت تحويل -  ۷

 گشايش جلسه در قيمت، پيشنهادهاي گشايش جلسه تشكيل مكان و زمان اي مرحله دو مناقصه برگزاري صورت در ) ج

 يها پاکت صورت نيا در .است ديتمد قابل شنهادهايپ اعتبار مدت سقف تا يكبار براي فقط مدت اين شد، خواهد اعالم ها پاكت
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 يشنهادهايپ ،يا مرحله کي مناقصات در. شود يم انتيص گزار مناقصه دستگاه توسط شده مهر و الک لفاف کي در متيق

  .شود يم نييتع مناقصه برنده نامه، نييآ نيا ۷۲ ماده اساس بر و گشوده درنگ يب متيق

 شيگشا جلسه در حضور جهت آنها ندگانينما اي گران مناقصه از ليتما صورت در توانديم گزار مناقصه دستگاه ) د

   .دينما دعوت يمال يشنهادهايپ

  : پيشنهادها بازرگاني فني ارزيابي  -  ۶۹ماده 

 ،مناقصه اسناد در شده اعالم يها روش و ارهايمع اساس بر است موظف گزار مناقصه ،يا مرحله دو مناقصات در )الف

  .دينما ماعال و انجام را شنهادهايپ يبازرگان يفن يابيارز و گران مناقصه يفيک يابيارز

 نيمع مناقصه ونيسيکم که يمهلت يط يبررس جهينت ،باشد الزم شنهادهايپ يبازرگان يفن يبررس که يصورت در )ب

 شنهاددهندگانيپ متيق يها پاکت ،يبازرگان يفن تهيکم گزارش اساس بر و شود يم احاله ونيسيکم يبعد جلسه به کند  يم

  .شود يم گشوده ،اند کرده احراز را الزم يبازرگان يفن ازيامت که

  است مجاز متيق يشنهادهايپ گشودن از شيپ تنها ،يبازرگان يفن يابيارز هرگونه ) ج

  .شود گردانده باز ناگشوده ديبا اند نشده رفتهيپذ يبازرگان يفن يها يابيارز در که يگران مناقصه متيق شنهاديپ پاکت ) د

 باشد، نکرده نييتع يا برنده زين مناقصه ونيسيکم اي و باشد دهينرس يشنهاديپ مقرر مدت در که يصورت در - ۷۰ ماده

  .کند احاله مناقصه فاتيتشر ترک ونيسيکم به الزم ميتصم اخذ يبرا را موضوع اي ديتجد را مناقصه توانديم گزار مناقصه واحد

 حضور ونيسيکم در که )مورد حسب( يفن تهيکم ندهينما نظر با همراه را مناقصه جهينت مناقصه ونيسيکم - ۷۱ ماده

 در شد خواهد ابالغ مناقصه برنده به جهينت واحد سيرئ موافقت صورت در و اعالم گزار مناقصه واحد سيرئ به است داشته

 ترک ونيسيکم به ميتصم اتخاذ يبرا موضوع اي ديتجد مناقصه گزار مناقصه صيتشخ به مذکور مقام موافقت عدم صورت

   .شد خواهد ارجاع مناقصه فاتيتشر

  : مناقصه برنده تعيين و مالي ارزيابي - ۷۲ماده 

 و شد خواهد اعالم اول برنده عنوان به باشد، شده حائز را متيق نيتر مناسب که يگر مناقصه ،يمال يابيارز هنگام )الف

 باشد نيتضم مبلغ از کمتر ،اول برنده با يو يشنهاديپ متيق تفاوت که شود يم اعالم يصورت در دوم برنده

 مناقصه ونيسيکم ،باشد الزم آن يمبان کنترل و هيتجز و ها متيق يبررس چنانچه ،متيق يها پاکت گشودن از سپ )ب

 به را يابيارز جهينت هفته دو ظرف حداکثر يبازرگان يفن تهيکم و دينما ارجاع يبازرگان يفن تهيکم به را آن يبررس تواند يم

  .کند يم اعالم مناقصه ونيسيکم

 کرده اعالم را مناقصه برنده او طرف از مجاز مقام اي موسسه سيرئ که يموارد در ،متيق يشنهادهايپ گشودن از پس )ج

   .باشد

 مناقصه به نسبت يداخل تيفيک با يکاالها فروشندگان و گران مناقصه ،موسسه سيرئ صيتشخ به دهايخر هيکل در )د

   .دارند حيترج يخارج فروشندگان و گران

 با را مناقصه مورد به مربوط يمتهايق شاخص شنهاد،يپ افتتاح روز از قبل ديبا باشد سريم که يموارد در گزار مناقصه ) ـه

 افتتاح روز تا دهد قرار مناقصه ونيسيکم ارياخت در شده مهر و الک پاکت در نموده هيته محرمانه بطور مطمئن و يمقتض ليوسا

 استفاده نهيبه يريگ ميتصم جهت در ها شاخص آن در مناقصه ونيسيکم اعضاء واصله شنهاداتيپ قرائت از پس شنهاداتيپ

  . دينما
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 ونيسيکم که يمهلت در آنها از يکي با معامله انجام به نسبت و باشد نفر کي از شيب بها حداقل حائز که يصورت در )و

 يصورت در. دارد سکونت کار نجاما محل در که بود خواهد يا مناقصه برنده با تقدم حق نشود، توافق آنها نيب کرد خواهد نييتع

 نييتع موسسه سهيرئ هيئت نظر اخذ قيطر از را مناقصه برنده ونيسيکم باشند کساني طيشرا واجد بها حداقل نيحائز که

  . نمود خواهد

  : قرارداد انعقاد - ۷۳ماده

ک بار و برابر ي ين مدت حداکثر برايا .شنهادها منعقد شوديان مدت اعتبار پيش از پايد پيبا ،قرارداد با برنده مناقصه )الف 

شنهاد دهنده ين پيدهنده اول تضم شنهاديدر صورت عقد قرارداد با پ .د استيشده در اسناد مناقصه قابل تمد ينيش بيمدت پ

  .گردد يدوم مسترد م

ضبط و  ين مناقصه ويتضمد، يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد و يچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمانچنا )ب 

طرح در  ا موضوع جهتيد يز ضبط و مناقصه تجدين ين ويتضم ،در صورت امتناع نفر دوم .گردد يقرارداد با برنده دوم منعقد م

  .شنهاد خواهد شديپ مقام مجاز از طرف ايشانو س موسسهيفات مناقصه به رئيون ترک تشريسيکم

 ديق ريز نکات ديبا قرارداد در .شود منعقد قرارداد ديبا نباشد سريم روز ۱۵ مدت در معامله مورد ليتحو که يمعامالت در

   : گردد

  نيمتعامل نام •

  معامله مورد ليتحو طيشرا محل و تعهد انجام مدت •

  .دينما ريتاخ کالً اي جزئاً تعهدات انجام در معامله برنده که يموارد در خسارت زانيوم عمل بيترت •

 نيطرف مهر با کاال نمونه ديبا صورت نيا در باشد الزم نمونه هيته که يصورت در ممهور نمونه طبق بر کاال ليتحو الزام •

  .شود ينگاهدار گزار مناقصه نزد و مهمور معامله

 کامل اطالع کار انجام اي کاال ليتحو محل اتيمقتض و معامله مورد کار اي کاال مشخصات از که نيا به معامله برنده اقرار •

 . دارد

 ،قرارداد در مندرج مقدار %۲۵ زانيم تا قرارداد مدت در معامله مورد کاهش اي شيافزا به نسبت گزار مناقصه ارياخت •

 . شود قيتطب و تيرعا متناسب کاهش اي شيافزا نيا به نسبت يفن محاسبات هيکل نکهيا بر مشروط

 ذکر قرارداد در و برآورد باشد بها احدو اساس بر کار انجام که يموارد در ،آن پرداخت بيترت و معامله مورد يبها •

 . شد خواهد پرداخت و احتساب بها واحد اساس بر افتهي انجام يکارها يبها يول شود  يم

 .گردد خواهد ابالغ متبوع وزارت ستاد يسو از که بود خواهد يدستورالعمل طبق آن زيوار بيترت و پيش پرداخت مبلغ •

 در دولت کارمندان و نيمجلس ندگانينما و وزرا مداخله منع به راجع نقانو موضوع تيممنوع شمول عدم به اقرار •

  .۱۳۳۷ سال ماهيد مصوب يکشور و يدولت معامالت

 طيشرا در آنچه بر عالوه يازاتيامت متضمن نکهيا بر مشروط رديگ قرار معامله نيطرف توافق مورد که يطيشرا ريسا •

  .نباشد فروشنده يبرا شده ذکر مناقصه

  مناقصه لغو و جديدت - ۷۴ماده

  : گردد يم ديتجد ريز طيشرا در مناقصه ) الف

  .مناقصه اسناد در شده نييتع نصاب حد از گران مناقصه تعداد بودن کم - ۱
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  .قرارداد انعقاد از مناقصه دوم و اول برندگان امتناع - ۲

  .شنهادهايپ اعتبار مدت انيپا - ۳

  .باشد شده مرتفع طرح ياقتصاد هيتوج که ينحو به متهايق بودن باال - ۴

   يقانون مراجع يرا - ۵

  : شود يم لغو ريز طيشرا در مناقصه ) ب

  .باشد شده مرتفع مناقصه موضوع خدمات اي کاال به ازين - ۱

  .گردد مناقصه تيماه در رييتغ موجب که باشد الزم مناقصه اسناد در ياديز راتييتغ - ۲

  .آنها مانند و ليس ،زلزله ،جنگ ،رينظ متعارف ريغ يآمدها شيپ - ۳

   يقانون مراجع يرا - ۴

  گران مناقصه بين تباني بر مبني مناقصه كميسيون تشخيص - ۵

   برساند گران مناقصه هيکل نظر و سمع به را مناقصه لغو اي و ديتجد ديبا ر گزا مناقصه )ج

  اتيشکا به يدگيرس نحوه- ۷۵ماده 

 نيباالتر به توانديم باشد داشته ض اعترا نامه نييآ نيا از يمواد نشدن اجرا به نسبت گران مناقصه از کي هر چنانچه )الف

  .کند تيشکا گزار مناقصه دستگاه مقام

 عمل به را الزم يها يدگيرس ،تيشکا افتيدر خيتار از يکار روز پانزده مهلت در است مکلف گزار مناقصه موسسه - ب

 ظرف ،ندهد صيتشخ وارد را تيشکا که يصورت در و دينما اقدام مربوط مقررات مطابق ،اعتراض دانستن وارد صورت در و آورده

  . دينما اعالم يشاک به را الزم هيجواب شده نييتع مهلت

  . گردند يم انتخاب موسسه سيرئ انتخاب به يضرور مواقع در يمال و يبازرگان ،يفن ونيسيکم اي تهيکم ياعضا -  ۷۶ماده

سه نفره  هيئتک يص يموسسه مناقصه گزار به تشخ يهيگزارش توجکه انجام مناقصه براساس  يدر موارد - ۷۷ماده

ن صورت يانجام داد و در ا يگريق ديتوان معامله را به طر يم ،سر نباشدين نامه ميين آيا ۷۸مرکب از مقامات مذکور در ماده 

ر مقررات مربوط در يت سايرعان گونه معامالت را با يب انجام ايصالح موسسه ترت ت صرفه ويفات مناقصه با رعايترک تشر هيئت

  .ن و اعالم خواهد نمودييا خدمت تعيک نوع کاال ي يهر مورد برا

  : شامل مناقصه فاتيتشر ترک ونيسيکم ياعضا -  ۷۸ماده

  ،موسسه توسعه معاون •

 ،هموسس مالي امور مدير •

 .موسسه سيرئ يفن ندهينما •

 ابراز و هيئت درجلسات حضور به مكلف اعضاء كليه و دارد رسميت مربوطه اعضاي نفر سه حضور با جلسات -  ۱ تبصره 

 نظر مورد معامله انجام نحوه همچنين و مناقصه ترك تقاضاي مورد در مربوط اجرايي واحد توجيهي گزارش به نسبت خود نظر

  .بود خواهد معتبر اعضاء اكثريت راي با هيئت تصميمات لكن هستند

          نصاب برابر پنجاهو کمتر از  برابربيست  در صورتي كه مبلغ معامله بيش از نامه اين آئين ) ۷۷(در اجراي ماده  - ۲تبصره   

  .هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد مجاز خواهد بود وتائيد معامالت كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب
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 نصاب و کمتر از صد برابر بلغ معامله بيش از پنجاه برابردر صورتي كه من نامه ين آئيا )۷۷(ماده  يدر اجرا -  ۳تبصره 

س موسسه يير انجام معامله پس از تصويب هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد ،معامالت كوچك باشد

  .مجاز خواهد بود

 نصاب ست برابريدو وکمتر از بربرا در صورتي كه مبلغ معامله بيش از صدن نامه ين آئيا )۷۷(ماده  يدر اجرا -  ۴تبصره 

سه يئت رئيد هيانجام معامله پس از تصويب هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائ ،معامالت كوچك باشد

  .موسسه مجاز خواهد بود

وچك معامالت ك نصاب ست برابريدو ر صورتي كه مبلغ معامله بيش ازن نامه دين آئيا )۷۷( ماده يدر اجرا -  ۵تبصره 

منوط به سه موسسه يئت رئيد هيانجام معامله پس از تصويب هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائ ،باشد

  خواهدبودمجاز امنائت يس هيد وابالغ رئيو تائ امنائت يتصويب ه

   : ر مي شوددر موارد زير برگزا) ۶۳(و ) ۵۸(رعايت مواد  با وس موسسه يص رئيمناقصه محدود به تشخ - ۷۹ماده

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

  . نمي باشد يبه انتشار آگه يازيدر مناقصه محدود ن رتدايوجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالح )ب

 يابيارز فرآيند کبارينصاب  دن بحديحداقل تعدادمناقصه گران در مناقصه محدود سه مناقصه گردر صورت نرس - ۱تبصره 

در هر . ن نامه خواهد بوديين آيا ۵۵تبصره ماده  ۶ نصورت طبق جزءيا ريمناقصه گر در غ حداقل دو بار دوم با شود ويم ديتجد

  .س موسسه خواهد بوديصورت نحوه دعوت مناقصه گران با نظر رئ

 تيصالح نيفهرست واجد )توام يساتيو تاس ينا ساختمايو  يساختمان( ييتملک دارا يدر مورد طرح ها -  ۲تبصره

 مانکارانيبه پ يکه دسترس يمالک خواهد بود و در مناطق داریا استانيمعاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 

  . مقررات مربوطه استفاده خواهدشد تيبا رعا يمحل مانکارانيس موسسه از پيص رئيتشخ با مزبور وجود نداشته باشد

  : شود انجام ديبا ريز شرح به معامله مورد ليتحو  - ۸۰ هماد

ر يودرمورد خدمات غ مورد برحسب کاال رندهيگ ليتحو اي و دار انبار تيمسئول و لهيبوس يجزئ معامالت مورد در )الف

  انجام کار يق گواهياز طر يقرارداد

   .کننده تقاضا قسمت ندهينما و کاال رندهيگ ليتحو اي و دار انبار تيمسئول و لهيبوس متوسط معامالت مورد در )ب

 و کار رندهيگ ليتحو اي انباردار تيمسئول و لهيبوس ،يفن امور ريسا و يساختمان امور يباستثنا عمده معامالت مورد در )ج

 يبرا ييايميش مواد و دارو گرفتن ليتحو مورد در. رديگ يم صورت موسسه سيرئ ندهينما و کننده تقاضا قسمت ندهينما

 راه ،يساختمان امور مورد در. باشد يم يضرور زين شد خواهد نييتع واحد سيرئ طرف از که مربوطه مسئول حضور مارستانهايب

 شرکت شانيا مقام مجاز از اي موسسه سيرئ انتخاب به مورد حسب يفن متخصص نفر دو اي کي يفن امور يکل بطور و يساز

   .کرد خواهند

 از پس و شود انجام ديبا مجلس صورت ميتنظ با ماده نيا "ج" و "ب" بند در مندرج موارد در معامله مورد ليتحو : تبصره

 مسئوالن طرف از و ذکر صورتمجلس در آن مقدار و مراتب باشد، يم الزم مشخصات تمام يداراخدمات  اي کاال شد مسلم نکهيا

 خدمات اي کاال مقدار و مشخصات قيتطب يگواه "الف" بند در. شود گرفته امضاء ديبا خيتار و سمت و يخانوادگ نام و نام ذکر با

  . باشد يم رندهيگ ليتحو اي دار انبار بعهده
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 شماره يدارا که ميل مستقيتحو د ويا رسي د انباريرس، انبار قبض ديبا موارد تمام در شده ليتحو يکاالها يبرا –۸۱ماده

 و قبض يرو در انبار دفتر ثبت شماره و ثبت مربوطه کارت و انبار دفتر در و برسد انباردار امضاء به و گردد صادر باشد مسلسل

 و الكترونيكي بصورت تواند مي ماده اين مفاد گردد ارسال موسسه يمال امور به زين انبار ديرس از نسخه کي و گردد ذکر کارت

  .شود انجام نيز مكانيزه

کاال در انبار  ينگهدار امکان ورود و اي شود ينم وارد انبار به و گردد يم ليتحو انبار از خارج در کاال که يموارد در : تبصره

 انجام را مربوطه فيتکال انباردار يبجا کاال رندهيگ ليتحو و شد خواهد اقدام ۸۰و ۸۱ مواد مفاد گرفتن نظر در با ،باشد ينم

  .باشديله قبض انبار ما به منزي انبار قبض صدور يمبنا مورد حسب مربوط صورتمجلس اي ديرس و داد خواهد

 فيتکال شده نييتع ۸۰و ۸۱ مواد در آنچه بر عالوه معامله مورد ليتحو يبرا معامله طيشرا در کهيصورت در -  ۸۲ماده 

  . باشد يم االجرا الزم باشد شده ينيب شيپ موسسه سيرئ توسط يگريد

 ريسا و مشخصات لحاظ از ۸۰ ماده "ج" و "ب" يبندها در مذکور معامله مورد ليتحو مسئوالن نيب کهيموارد در - ۸۳ماده

 در را خود نظر مذکور مسئوالن از کي هر باشد نظر اختالف شود گرفته ليتحو ديبا که يکاالئ اي کار به مربوط مسائل

 نظر جلب طبق گزار مناقصه ياجرائ واحد اي موسسه طرف از مراکز در معامله مورد انجام بيترت و کرد خواهد ديق صورتمجلس

  .خواهدشد نييتع مطلع و ريبص فرادا

  : است االجرا الزم ريز موارد دهيمزا خصوص رد - ۸۴ماده

 قيتحق از پس و مراجعه داوطلبان به ت خوديمسئول و صيبا تشخ است مکلف فروش مامور يجزئ معامالت مورد در ) الف 

 شده انجام ممکن يبها نيشتريب با معامله نکهيا عهدت با را مربوط سند و دهد انجام را معامله دولت صرفه تيرعا با آن یبها از

  .کند امضاء خيتار و سمت و يخانوادگ نام و نام ذکر با و است

  : شد خواهد انجام ريز شرح به س اداره اموال موسسه ويت رئيومسئول صيده به تشخيمزا متوسط معامالت مورد در ) ب

 الزم که يطيشرا ريسا و دهيمزا محل و روز ساعت و و عاملهم مورد مقدار و مشخصات و نوع مورد در يکل اطالعات - ۱

 ليقب از گريد يانتشارات طرق و ليوسا به ضرورت صورت در اي و روزنامه در يآگه ط فوق، درجياز شرا يکيا ب باشد

  .دنابرس انيمتقاض اطالع به ا موسسهي يعموم معابر در يآگه الصاق و يکيالکترون تيسا و ونيزيتلو و ويراد

 يداريخر به دهيمزا در و شود نييتع آن يبها و يابيارز موسسه سيرئ منتخب کارشناس توسط قبال ديبا معامله وردم - ۲

 يابيارز ديبا مجددا نشود دايپ داوطلب شده يابيارز متيق حداقل اگر و شود واگذار کند شنهاديپ را بها نيباالتر که

 .گردد

  : ديآ يم بعمل ريز بشرح دهيمزا يآگه انتشار عمده معامالت مورد در - ۸۵ ماده

 منطبق دهيمزا عمل با کهيصورت در شده ينيب شيپ مناقصه يآگه يبرا نامه نيآئ نيا طبق که يطيشرا دهيمزا يآگه در

  .شود تيرعا ديبا باشد

 ميمتص ياجرا و مذکور ونيسيکم در ميتصم اتخاذ و مناقصه ونيسيکم ليتشک بيترت مورد در نامه نييآ در که يمقررات

 .شود اجرا ديبا باشد منطبق دهيمزا عمل با کهيصورت در شده، نيمع معامله مورد ليتحو و قرارداد انعقاد و ونيسيکم

اعالم  و يابيارز موسسه سيرئ منتخب کارشناس توسط قبال ا نوع آنيبودن  عمده( ديعمده با تمعامال مورد در : تبصره

 .شود
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        تنظيم حساب و نظارتتنظيم حساب و نظارتتنظيم حساب و نظارتتنظيم حساب و نظارت    - - - -     پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل
 يعموم ر مقرراتين نامه و سايين آيبا ا نظر انطباق از يياجرا يواحدهاموسسه و  مخارج بر يال نظارت مالاعم - ۸۶ ماده

   .رديگ ينه انجام ميهز پس از موسسه توسط حسابرس يدولت و دستورالعملها

 يات ماليعمل نه ها ويزه واحدها تابعه مکلفند هيموسسه و کل يات ماليعمل ييه در شناسايرو وحدت به منظور - ۸۷ ماده

  . نديو منظور نما مربوط ثبت يو حسابها )و کل روزنامه(موسسه  يرسم را روزانه در دفاتر

 دائم و موقت بر اساس يحسابها يک انواع حساب وسرفصلهايحساب و تفک يم و نگهدارينحوه تنظ -  ۱ تبصره

  . ابالغ خواهد شد وقتدر اسرع  ه ويخواهد بود که توسط وزارت متبوع ته يالعمل  دستور

ستم مزبور يند ضمن ورود وثبت اطالعات روزانه در سينما ياستفاده م يانه ايستم رايکه از س يموسسات - ۲ تبصره

 .ثبت خواهند نمود يک سند در دفاتر رسمي يانه را طيات ماهيعمل

به  يا ماليانجام شود  ين نامه خدمتيين آيت مقررات ايا عدم رعايد بر اعتبار يکه بر اثر تعهد زا يدر موارد –۸۸ماده

ا يسر نبوده و ين آن ميکه رد ع يباشد و در صورت يمربوطه مکلف به رد معامله مزبور م ييواحد اجرا ،ديتصرف موسسه در آ

ن در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول است و وجه مورد معامله در حدود يفروشنده از قبول آن امتناع کند و همچن

نگونه يب نخواهد بود ايباشد و اقدامات فوق مانع تعق يمربوطه قابل پرداخت م ييا اعتبارات سال بعد واحد اجرايرات موجود اعتبا

موسسه  يليبودجه تفصتعهدات موسسه در قالب  انجام .ابرس به نحو مناسب منعکس گرددموارد الزم است در گزارش حس

  .باشد يممانع بال

 ينيو با دستور مقامات مجاز د ين امور ماليخالف واقع مسئول ياست و هر گاه بر اثر گواه يضرورن اعتبار يتام  -  ۸۹ماده

باطي و ضملزم به پاسخگويي به رئيس موسسه بوده و طبق مقررات انجاد شود يتابعه ا يياضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد اجرا

  . اداري با آن برخورد خواهدشد

با ذکر  أدهد مکلف است مراتب را کتبص يخشرا خالف مقررات ت يموسسه دستور يور مالام ر اموريمدچنانچه  –۹۰هماد

 أدستور صادره را بخواهد کتب يکه صادر کننده دستور مربوط اجرا يد در صورتيمورد به مقام صادر کننده دستور گزارش نما

بوده و دستور  يمکلف به اجرا يمال ر اموريمدورت ن صيدر ا. ديصادر نما »نجانبيت ايبه مسئول«عبارت د يد دستور مجدد با قيبا

مراتب  يمال ر اموريمدگزارش  يبه حسابها پس از بررس يدگيحسابرس موسسه در زمان رس .ديبه حسابرس موسسه گزارش نما

  .امنا را نسبت به موضوع مطلع سازد هيئتد در گزارش خود منعکس و يح بايرا با اظهار نظر صر

مخالف مقررات است  يص دهد که پرداخت وجهيتشخ يياجرا واحد يا مسئول امور ماليس يه رئک يدر صورت : تبصره

س و يرئرد يت امر را کتبا به عهده بگيمسئول ييواحد اجرا سيهر گاه رئ. کند ياعالم م يس واحد اجرائيرئمراتب را کتبا به 

حسابرس  موسسه و ير ماليمد موضوع را کتبا به مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و يواحد اجرائ يمال امور مسئول

  .موسسه گزارش دهد

        زاتزاتزاتزاتيييين آالت و تجهن آالت و تجهن آالت و تجهن آالت و تجهييييماشماشماشماش    ،،،،اموالاموالاموالاموال    ––––فصل ششم فصل ششم فصل ششم فصل ششم 
ص دو يبه تشخ وده خود رارساثاث ف همچنين اج ويمازاد بر احتو  )وغير منقول منقول (تواند اموال يموسسه م – ۹۱ماده

 حقوقي به اشخاص حقيقي و آئين نامه ۸۵ و ۸۴رعايت مواد  د ايشان ضمنييو تا س موسسهينفر از کارشناسان منتخب رئ
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 ءکه جز ياموال يبه استثنا(د ياهدا نما يه به نحو مقتضيريا خي يفرهنگ ،يدولتات به موسس يا و يا اجاره دهد بفروش رسانده و

د يعوا. دينما يير حسابها شناساد را ثار آنآد و يمعدوم نما ،و اگر فاسد شده باشد) است يخيتار يا آثار و بناهاي ينفائس علم

افت هر گونه اموال، ين دريموسسه منظور خواهد شد و همچن يب درآمد اختصاصار به حسوا تهاتر اموال مزبيحاصل از فروش 

و افراد  )ير دولتيغو  يدولت( ا موسسات و نهادهاي ها تخانهرر وزاياز سا )ر منقوليو غ اعم از منقول( زاتيو تجهن آالت يماش

و ثبت  منظورموسسه  يها ييدارا به حساب س موسسهيمنتخب رئ کارشناس يابيزرمانع بوده و پس از االب يحقوق اي يقيحق

   .خواهد شد

 يداراامنا  هيئتمي بايست وفق دستورالعمل  زات موسسهين آالت و تجهيماش ،و اموال ها يه دارائيکل –۹۲ماده 

استهالک  ،روش محاسبه استهالک ،نرخ استهالک ،ديعمر مف ،يخيمام شده تارمت تيدهنده ق باشند که نشان يم يا  شناسنامه

 يد، دوره گارانتين اعتبار، محل خريد، محل تاميخر يشماره سند حسابدار ،محل استقرار ،ارزش اسقاط ،يارزش دفتر ،انباشته

  .ن شناسنامه خواهدبوديل اطالعات ايتکم يمبنا موسسه يرسم ثبت دفاتر ،است

 به عهده متضامناً يياجرا يار واحدهايدر اخت رمنقوليغ و اموال منقول نحوه استفاده از نظارت بر تيمسئول - ۹۳دهما

ز ياموال ن يو مقدار ياليحساب ر نگهداري آن با استفاده كننده و ينگهدار است و حفظ يياجرا س واحديو رئ يمال امور سيرئ

  . ن اموال موسسه استيبه عهده ام

        مواردمواردمواردموارد    سايرسايرسايرساير    - - - - هفتم هفتم هفتم هفتم     فصلفصلفصلفصل
 مرکب از يونيسيدر کم شود يجاد ميمعامله ا نين طرفين نامه که بيين آياز معامالت موضوع ا يناش اختالف – ۹۴ ماده

   .است ون الزم االجرايسيم حداکثر افراد کميگردد و تصم ين خواهد شد مطرح مييس موسسه تعيرئ حداقل سه نفر که از طرف

 مصوب ناتيک از انواع تضميا هر يو  سفته ،يقرضه دولت ا اوراقيا اسناد خزانه ي يافت ضمانتنامه بانکيدر – ۹۵ ماده

باشد و  يا حسن انجام معامله بالمانع ميو  دهيا مزاي شرکت در مناقصه به عنوان سپرده ،ر دستگاه هايمورد عمل سا رانيئت وزيه

  . ودخواهدب گريکديبه  ليقابل تبد موسسه درهرزمان سيرئ صيبه تشخ درهر صورت

 يجز در مورد احکام قطع شود يجاد ميموسسه ا يبرا مندرج در قراردادها طيتخلف از شرا که بر اثر يحقوق -  ۹۶ماده 

  .ستيبخشودن ن ا بعضا قابليخواهدبود کال  که الزم االجرا يمحاکم دادگستر

اشتباه پرداخت  ،افت اضافهين دريا ن که منشاءياعم از ا زان مقرر وصول شوديد بر ميکه بدون مجوز و زا يوجوه - ۹۷ماده 

ا يو  ربطيدستگاه ذ يدگيرس بر اثر يافتينکه تحقق اضافه دريا ايباشد و  با مورد يوصول مبلغ ا عدم انطباقيا مامور وصول يکننده 

   .رديصورت نگ يرينفع تاخيذ در اداء حق که يمربوطه بنحو توسط واحد حاصل شود ييمقامات قضا

  .وسسه خسارت تاٌخير تعلق نمي گيرداز م ات اشخاصبه مطالب -   تبصره

 ده است بر طبقيت رسيقطع که به موجب احکام و اسناد الزم االجرا به مرحله يمطالبات موسسه از اشخاص - ۹۸ ماده

   .وصول خواهدبود قابل يرسم اسناد ين نامه اجراييو آ احکام يقانون اجرا ييمقررات اجرا

 از يناش ينقد يمه هايجر بخشودن زيا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نيو  به موسسه اشخاص يط بدهيتقس - ۹۹ ماده

امنا به  هيئت بيتصو ه و پس ازيموسسه ته که توسط است يدستور العمل به موجب يبه موقع بده پرداخت ا عدميو  استنکاف

   .شود يمورد اجرا گذارده م



  کشور يعلوم پزشک يدانشگاه ها يمعامالت ين نامه ماليآئ

Edit: G.Noori                                                                                                                                                        ���� ٢٦ از ٢٦  

 شانيدرجه اول ا موسسه و وابستگان سهيئت رئيه ،ئت امناياعضا ه نضمن رعايت قانون منع مداخله كاركنا - ۱۰۰ماده 

 الزم است ،معامالت ن گونهيوجود ا اجازه معامله با موسسه را نداشته و در صورت )خواهر، برادر ،نيوالد ،فرزندان ،همسران(

   .گردد ئت امنا گزارشيبه ه آن را با ذکر دالئل ياليو ر يصورت مقدار

س يشنهاد رئياعضا آن به پ کهديئت امنا اقدام نمايرخانه هيدب لينسبت به تشک وسسه موظف استس ميرئ - ۱۰۱ ماده

  .گردنديموسسه منصوب م

خود دانشجو پذيرش کرده و هزينه آن را براساس  نياز ظرفيت مازاد بر يشود برا يبه موسسه اجازه داده م - ۱۰۲ماده 

  .الب اين آيين نامه هزينه نمايدق در قيمت تمام شده از متقاضيان دريافت نمايد و

نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است  - ۱۰۳ماده 

اعتبار جبران (از محل اعتباري كه در بودجه موسسه تحت عنوان  امنا هيئتبا اعالم واحد مربوط و با نظر كميته مالي منتخب 

  .اين اقدام مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود. گردد منظور مي شود، تأمين مي) و تفريط امور مالينقصان 

شود به حساب درآمد اختصاصي مؤسسه منظور  وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول مي : تبصره

  .گردد مي

به  يو ساير حوادث که دسترس يآتش سوز ،سرقت ،ز کسر مدارکا يتواند در موارد خاص ناش يموسسه م - ۱۰۴ماده 

 يك نفركارشناس مالي با انتخاب مركب از ياصل اسناد و مدارک اثبات کننده خرج در حسابها ميسر نباشد به تشخيص کميته ا

موضوع را  موسسه غ رئيسابال و با توسعهبا انتخاب معاون  يامورحقوق يك نفركارشناس ،س موسسهينده رئينما ،يامورمالريمد

 يرئيسه به هزينه قطع هيئتپس از تصويب  اكثريت آراء با و با تنظيم صورتمجلس يشواهد موجود بررس براساس قرائن و

  .اعمال و تسويه گردد يمال يصورتها منظور و در

ن نامه و ين آئياط با مرتب يتعهدات ستاد وزارت يريگيو پ يبودجه ا و يمال يدستورالعملها هيبه منظور ته - ۱۰۵ماده

با با شرح وظايف ابالغي توسط وزارت متبوع و بودجه  يمال يتخصص يته فنيمدو کموسسات  ين ماليبه مسئول يگوئپاسخ

  : گردديل ميتشک ريب زيترک

ا مقام مجاز از طرف ي ئت امنايس هيرئوزير بعنوان حکم  اب )حسب مورد( موسسات و بودجه يران ماليپنج نفر از مد •

 انشيا

 .شانيا مقام مجاز از طرف ايامنائت يس هيرئ وزير بعنوان به انتخاب دو نفر کارشناس •

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

امنا  هيئت سيرئ ن کنندهييمرجع تع وجود داشته باشد ن نامه اختالف نظرييآ نير ايکه در تفس يدر موارد - ۱۰۶ ماده

دانشگاه ها و موسسات  امنائ هيئتقانون تشكيل  ۷در اجراي بند ط ماده  صرهتب ماده و ۱۰۶ ن نامه دريين آيا .بودخواهد

   .گردد يابالغ م جهت اجرا و ده استيآن دانشگاه رس يئت امنايه بيکه به تصو باشديم صوبم آموزش عالي و پژوهشي

  

  لنكراني يکامران باقردکتر

  يوزش پزشکو آم درمان ،ر بهداشتيوز


