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 پيشگفتار

دانشگاهها عالوه بر آنكه نقش محوري در توسـعه علـم و پيشـرفت و آبـاداني           

بـدين  . كشور دارند ، وظيفه تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص را نيز دارنـد  

جهت نحوه اداره دانشگاهها با ساير دستگاهها بايد متفـاوت و در جهـت ماموريـت    

تا بتوانند با چـابكي و نشـاط اهـداف مـورد      هايشان اختيارات خاصي داشته باشند

 . نظر را پيش ببرند

پس از انقالب شكوهمند اسالمي، شوراي عالي انقـالب فرهنگـي بـا تصـويب           

قانون تشكيل هيأتهاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي       

فعـال و   شرايطي را فراهم نمود تا هيأت امناء بعنوان ركن اصـلي دانشـگاه ، نقـش   

سازنده در اداره امور دانشگاهها را داشته و بتواند فارغ از قوانين و مقررات كشوري 

 . براساس نيازها و مشخصات دانشگاه تصميم گيري نمايد

قانون برنامه چهارم توسعه راه را بـراي هيـأت امنـاء و وزارت متبـوع      49ماده      

مـه هـا و مقـررات اداري ، مـالي و     دانشگاهها صرفاً براساس آئـين نا . هموارتر نمود

استخدامي و تشكيالت خاص مصوب هيأتهاي امناء مربوطـه كـه بـه تائيـد وزراي     

مـي    درمان آموزش پزشكي حسب مـورد  و بهداشت و   علوم، تحقيقات و فناوري

 رسد ، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمـومي، قـانون اسـتخدام كشـوري و     

 . مي شوند اداره   ، مالي و استخدامي عمومي اداريمقررات   ساير قوانين و

با اختيارات قانوني كه هيأت امناء دارند ، دانشگاهها بايـد بتواننـد از ظرفيـت          

الزمـه آن نيـز تسـلط كامـل اعضـاء هيـأت امنـاء و        . ايجاد قانون بهره كامل ببرند

    هيـأت امنـاء   همكاران دانشگاهي و وزارت متبوع از قـوانين و مقـررات مربـوط بـه    

جنـاب آقـاي دكتـر امـين لـو       استاد گرانقـدر  كتاب حاضر كه به همت. مي باشد 

  يـده شـامل چهـار فصـل    هيأت امناء و همكارانشان تدوين گرددر مشاور اينجانب 
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قوانين و مصوبات هيـأت دولـت، مصـوبات شـوراي عـالي انقـالب       مي باشد كه بر 

با هيأت امناء اشاره كـرده اسـت    ، آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مرتبط فرهنگي

ضمن آنكه به ساير قوانين و آئين نامه ها و دستورالعملهايي كه نيـاز اسـت مـورد    

 .توجه هيأت امناء قرار گيرد نيز رجوع شده است 

اميدوارم كه اعضاء محترم هيأت امناء دانشگاههاي علـوم پزشـكي و خـدمات          

ارت متبوع و دانشگاهها با مطالعـه ايـن   بهداشتي درماني كشور ، كليه همكاران وز

 .كتاب از تمام ظرفيت قانوني ايجاد شده بهره كافي ببرند

خوشـه اي از درخـت پربـار    دكتر امـين لـو كـه    استاد بزرگوار جناب آقاي  از      

تجربيات و تالشهاي خود را به اعضاي محترم هيأت هاي امناء و باالخص مـديران  

ه نموده و موجب هر چه پربارتر شدن نهال بارور و دانشگاههاي علوم پزشكي عرض

 .ت امناء گشته اند نهايت سپاس و تشكر را دارمبخش هيأثمر

 

 

 دكتر وحيد دستجردي 

 وزير
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 مقدمه

با توجه به گستردگي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني         

فعاليـت هـا و   كشور و موسسات وابسته و ضـرورت رعايـت ضـوابط و مقـررات در     

اقداماتي كه در سطح اين دستگاهها انجام مي پذيرد و از طرفي همسويي و تطابق 

سـط  مصوبات هيأتهاي امناء با قوانين و مقررات جاري و تصميم گيري مناسـب تو 

، اي از قوانــين  ، وجـود مجموعـه    هـا  نيـاز  ايشان در ارتباط بـا درخواسـت هـا و   

محتـرم   اعض#ای مصـوبات كـه در دسـترس     آئين نامه هاي ناظر بـر   و  رراتـمق

هيأت امناء و ساير مسئولين باشد در روند فعاليت سياستگذاري و تصـميم سـازي   

لذا ايـن مجموعـه تـدوين و    . ضرورت داشت و جاي خالي آن  احساس  مي گرديد

گردآوري گرديد تا با مراجعه به آن بتوان در تائيد پيشنهادات و ارائـه راهكارهـاي   

ب مصوبات هيأت امناء ، قوانين و مقررات ابالغي را مدنظر داشـته و  مناسب در قال

 . مطابقت هاي الزم را بعمل آورد 

 هيأت امناء وزارت متبوع بـويژه دبيرخانه خود الزم مي دانم ازهمكاران محترم بر   

ي مهندس فرزان كـه در تهيـه ايـن كتـاب     اجناب آقاي دكتر مفتون و جناب آقاز

حسين الفت نيـا كـه   دكترهمچنين ازجناب آقاي  .ي نمايمزحمت كشيدند قدردان

 . زودند سپاسگذاري نمايمبا بازخواني و ارائه پيشنهادات مفيد بر غناي كتاب اف

اميدوارم با استفاده از اين كتاب در راستاي اعتالي عملكرد دانشگاههاي علـوم       

 .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور موفق تر باشيم

 سن امين لو دكتر ح

 مشاور وزير و دبير مجامع، شوراها 

 و هيأت هاي امناء
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 تاريخچه هيأت امناء 

در شرايط حاضر نقش محوري دانشـگاهها در توليـد علـم و توسـعه كشـور انكـار       

ناپذير بـوده، در چشـم انـداز بيسـت سـاله نيـز  انتظـارات بسـيار گسـترده اي از          

 . دانشگاهها وجود دارد

همسو با گسترش روز افـزون علـوم و فنـون و تكنولـوژي هـاي       دانشگاهها مكلفند

جديد و پيشرفته در جهان و با توجه به نياز كشور، نيروي انساني متدين و متبحر، 

با نشاط وفعال، بالنده و متفكر با توجه به نياز كشور تربيت كنند، عالوه بـر آن بـه   

ره امـور دانشـگاهها بعنـوان    بنابر ايـن ادا . توليد علم وبويژه علم بومي همت گمارند

مغز متفكر جامعه بايد قوانين و مقرراتي با ويژگيهاي متفـاوت از سـاير دسـتگاهها    

به همبن منظور در شـوراي عـالي انقـالب    1قانون تشكيل هيأت امناء . داشته باشد

. فرهنگي به تصويب رسيده و تا حد زيادي اختيارات ويژه اي به دانشگاه داده است

ادينه نشدن اين تفكر در ساير دستگاهها مشكالتي را جهـت اسـتفاده   اما بدليل نه

 .مطلوب از قانون مذكورفراهم آورده است

راه را بـراي اداره امـور دانشـگاه بـا       2قانون برنامه چهارم  توسـعه  49تصويب ماده 

ويژگيهاي  فوق  هموار نموده است  ليكن   مي بايست تالش گسـترده اي جهـت   

ماده قانوني با حفظ رعايـت سياسـتها و قـوانين وزارت متبـوع     عملياتي شدن اين 

 .صورت پذيرد

سـال و از تشـكيل    107از تأسيس اولين مؤسسه آمـوزش عـالي در ايـران حـدود     

در زير بـه تاريخچـه هيـأت امنـاء در     . سال مي گذرد 42اولين هيأت امناء حدود 

                                                                                      . قبل و بعد از انقالب اسالمي پرداخته مي شود

                                                             
 11رجوع به صفحه  1

 20رجوع به صفحه  2
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 :امناء قبل از انقالب اسالمي هيئت) الف

هـاي   يعنـي قبـل از تأسـيس وزارت علـوم و آمـوزش عـالي زمزمـه        1340از سال 

ههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي بـه صـورتها و تركيبهـاي         انشگاهاي امناء د هيئت

در اساسنامه دانشگاه  1339از جمله درسال . رسيد متفاوت و پراكنده به گوش مي

امناء بعنوان ركن اصلي دانشگاه به تصـويب   هيئت) شهيد دكتر بهشتي(ملي سابق 

هــ  (1342اما دانشگاه شيراز براساس قانون تأسيس دانشگاه مصـوب سـال   . رسيد

سـپس دانشـگاه   . امنـاء گرديـد   جزء اولين دانشگاههايي بود كه داراي هيئـت ) ش.

سـرانجام در سـال   . امناء خـود را تشـكيل داد   هيئت 1344صنعتي شريف در سال 

قـانون   1350در اسـفند مـاه   . امنـاء گرديـد   دانشگاه تهران نيز داراي هيئت 1346

تصويب مجلسين وقـت گذشـت،    هاي امناء مؤسسات عالي علمي و دولتي از  هيئت

طبق . امناء دانشگاه تهران بود كه پايه و اساس آن قانون تشكيل و اختيارات هيئت

هاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي بارعايت   آن هيئت

قانون تأسيس وزارت علوم وآموزش عالي به صورت يكنواخت و هماهنگ تشـكيل  

امناء مركـب ازوزيـر علـوم و آمـوزش عـالي يـا نماينـده         تاعضاي هيئ .مي گرديد

هاي محلي و كشوري كه بتواند نقـش مـؤثري    نفر از شخصيت 8االختيار وي ،  تام

ضـمنادر مؤسسـات آمـوزش عـالي     . در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند، بودند

در مؤسسات علمي وابسته به . خارج از پايتخت استاندار مربوط نيز عضويت داشت

هاي ديگر وزير يا مسئول مربـوط عـالوه بـر وزيـر علـوم بـه        ها و سازمان وزارتخانه

رؤسـاي مؤسسـات   . امنـاء را داشـتند   اقتضاء سمت خود رياست و يا عضويت هيئت

وزارت علوم و آموزش عالي . عالي علمي بدون حق رأي در جلسات شركت داشتند

هريـك از مؤسسـات عـالي    توانست مقررات اين قانون را در صورت اقتضـاء در   مي

پژوهشي دولتي ديگر و يا مؤسسات عالي علمي ديگري كـه بـه نحـوي از انحـاء از     

امناء  براساس اصالحية قانون هيئت. نمودند به اجرا بگذارد كمك دولت استفاده مي
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بـه تصـويب رسـيد ، وزارت علـوم و      1353كه در مـرداد مـاه    1350مصوب سال 

هريـك از دانشـگاههاي دولتـي و غيردولتـي و     بـراي  . آموزش عالي مكلف گرديـد 

امنـايي بـا تركيـب وزيـر علـوم و       مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي هيئـت 

االختيـار او ، وزيـر، مشـاور و رئـيس سـازمان برنامـه و        آموزش عالي يانماينده تام

االختيـار او ، دبيـر شـوراي مركـزي دانشـگاهها و مؤسسـات        بودجه يا نماينده تام

تن از شخصيتهاي بصـير و مطلـع كـه نقـش مـؤثري درتوسـعه        4الي ، آموزش ع

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي . مؤسسه مربوطه داشته باشند تشكيل دهد

 .امناء بودند خارج از پايتخت استاندار و رئيس انجمن شهر مربوط نيز عضو هيئت

ا ومؤسسـات  هـ   در مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته بـه سـاير وزارتخانـه    

دولتي وزير يا مسئول دولتي نيز به اقتضاي سمت خود رياست يا عضـويت هيئـت   

رأي   رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بدون حـق . را داشتند

 .در جلسات شركت داشتند

هاي امناء دانشگاهها بتدريج با تركيب شرح وظيفه فوق ايجاد و شروع بكـار   هيئت

 .نمودند

 امناء بعد از انقالب اسالمي تهيئ) ب

تمـامي   57پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسـالمي در كشـور در اسـفند سـال     

لـيكن  . هاي امناء دانشگاهها به استناد اليحه قانوني مربوطـه منحـل گرديـد     هيئت

براي جلوگيري از ركود ادارة امور دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي هيئتي مركـب  

زش عالي ، وزير مشاور ورئيس سازمان برنامـه و بودجـه و وزيـر    از وزير علوم و آمو

آن . گيري در كليه موارد فوق را بعهـده گرفـت    طرحهاي انقالب تشكيل و تصميم

امناء معروف گشـت كـه متشـكل از     نفره جانشين هيئت هيئت بعدها به هيئت سه

ن وزيــر علــوم و آمــوزش عــالي و رئــيس ســازمان برنامــه و بودجــه يــا نماينــدگا 

 . بود) عضويت با نام(االختيار آنان و آقاي دكتر يداهللا سحابي  تام
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ونه جلسه تالش  طي سي69سالتا پايان 57الذكر از اسفند سال نفره فوق سه  هيئت

سازماني دانشـگاهها در  مشكالت مالي، اداري، استخدامي و تا درباره مسائل ونمود 

 .الزم را بعمل آورند گيريهاي چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه تصميم

هـاي كارشناسـي اداري ،    نفره مزبور فعاليتهاي خود را از طريـق كميتـه   هيئت سه

نامـه اسـتخدامي پيگيـري و     نظـر و تـدوين قـوانين، آيـين     مالي و بررسي و تجديد

 .سازماندهي كرده بودند

هـاي مختلـف در    با گسترش كمي آموزش عالي و تأسيس دانشـگاهها و دانشـكده  

ط كشـور و همچنـين افـزايش شـمار دانشـجويان و توجـه بـه پـژوهش         اقصي نقا

هـا و سـاير     اي و افـزايش نيازهـا و خواسـته    درسطوح بنيادي و كاربردي و توسـعه 

امنـاء دانشـگاهها بـا     گيري مجدد هيئت عوامل موجب گرديد انديشه احياء و شكل

. ايـد گيـري بـروز نم   گـذاري و تصـميم    مشـي  هدف اعطاي استقالل بيشتر در خط

مسئوالن عالي رتبـة وزارت فرهنگ و آموزش عالي برآن شدند تـا قـانون تشـكيل    

هيئت هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ، را تنظيم نمايند 

شـوراي عـالي انقــالب    23/12/1367و  9مــورخ 183و  181و نهايتـاً در جلسـات   

آن طي اليحه اي جهـت   10و  9،  8فرهنگي به تصويب رسيد و مقرر گرديد مواد 

 .تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد

به رغم تصويب قانون تشكيل هيئت هاي امناء  69الزم به ذكر است تا پايان سال 

آن كماكان هيئت سه  نفره جانشين هيئت  11به موجب ماده  67مذكور در سال 

نون نحوه انجام امـور مـالي   قا 69در بهمن ماه سال . امناء به فعاليت خود ادامه داد

بـه تصـويب مجلـس     3و معامالتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

. شوراي نگهبان آنرا تأييـد نمـود   26/10/1369شوراي اسالمي رسيد كه در تاريخ 
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 متعاقب آن دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فنـآوري و بهداشـت،  

يجاد هيئت هاي امناء در دانشگاهها و موسسات علمي درمان وآموزش پزشكي به ا

 . و تحقيقاتي وابسته همت گماشتند

. هيئت امناء شكل گرفتـه اسـت    42در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

بودجه مستقل خواهند داشت نيز   1389دانشگاه جديد كه در سال  5ضمناً براي 

 .هيأت امناء استقرار خواهد يافت

مي سازد كه دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا ، دانشگاه شاهد ، دانشـگاه   خاطرنشان

، انسـتيتو  )ع(آزاد اسالمي ، دانشگاه علوم پزشكي ارتـش ، دانشـگاه امـام حسـين     

موسسـه   وانتقال خون ايـران  طب پژوهشي  عالي آموزشي و پاستور ايران، موسسه

 . دواكسن سازي رازي نيز داراي هيئت امناء مي باشن سرم و

قانون برنامه چهارم توسعه كشور  49نكته داراي حائز اهميت آنكه با تصويب ماده 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي صـرفاً    1384از ابتداي سال 

ها ومقررات اداري ، مـالي ، استخـــدامي و تشـكيالت خـاص ،      براساس آيين نامه

ييد وزراي علوم ، تحقيقات و فنـآوري و  مصوبات هيئت هاي امناء مربوطه كه به تا

مي رسد بدون الزام به رعايـت  رمان و  آموزش  پزشكي  حسب مورد بهداشت ،  د

قانون محاسبات عمومي ، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي 

ضمن آنكـه اعتبـارات ايـن موسسـات     . اداري ، مالي و استخدامي اداره خواهد شد

 .ور مي گرددس از پرداخت به هزينه قطعي منظـه و پكمك تلقي شد

اين ماده مي تواند بعنـوان نقطـه عطفـي جهـت افـزايش كـارايي هيئـت امنـاء و         

مشــروط بــرآنكه سـاختار الزم جهـت تحقـق ايـن     . استقالل دانشگاه تلقي شود

 .ماده قانوني در دانشگاهها و ستاد وزارتخانه هاي مرتبط ايجاد گردد

 

 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۹

 

 

  :فصل اول

 قوانين ، مصوبات دولت  

 و شوراي عالي انقالب فرهنگي

در رابطه با هيأت امناء  



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۱۰

 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۱۱

 

 تهاي امناءدانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشيأتشكيل هي قانون

 رهنگيفشورايعالي انقالب  23/12/67و 9مورخ  183و 181مصوب جلسات

 )با لحاظ نمودن آخرين اصالحات(

 

نه هاي فرهنگ و آمـوزش عـالي و بهداشـت ، درمـان و     هريك از وزارتخا)  1ماده 

آموزش پزشكي براي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي و موسسـات پژوهشـي     

ناميـده مـي شـود هيـأت امنـائي بـا       » موسسـه  «وابسته به خود كه در اين قانون 

 .تركيب ذيل تشكيل خواهند داد

جلسـات هيـأت امنـاء    در دانشـگاههاي علـوم پزشـكي     -وزير يا نماينده وزير) الف

ساالنه حداقل يك جلسه با حضور وزير تشكيل مـــي شود و در بقيه جلسات، بـه  

 )15/8/1380اصالحيه مورخ .(جاي وزير، نمايندة وي مي تواند شركت كند

 رئيس موسسه ) ب

تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشـوري كـه    6تا  4)ج

 .ش رفت موسسه مربوط داشته باشندنقش موثري در توسعه و پي

 رئيس و يا نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) د

بايــد از اعضــاي هيــأت علمــي ) ج(حــداقل دو تــن ازشخصــيتهاي بنــد ) تبصــره 

 .دانشگاهها باشند

به پيشنهاد وزير مربوط و بنا بـه تصـميم رئـيس شـوراي     ) ج(اعضاي بند ) 2ماده 

ه جلسـه شـوراي عـالي جهـت بررسـي و  تصـميم گيـري        عالي انقالب فرهنگي ب

مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصـل از شـورا احكـام    

اعضـاي  . سال عضويت در هيأت هاي مذكور امضاء مي نمايد 4مــربوط را بــراي 
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مذكور در يك زمان حداكثر مي توانند عضويت در دو هيأت امنـاء را دارا باشـند و   

 )30/11/69اصالحيه مورخ .(ب مجدد ايشان بالمانع استانتخا

رئيس شوراي عالي بمنظـور تسـريع در پيشـرفت كـار مـي توانـد بنـا بـه         ) تبصره

تشخيص خود چند نفر را بجاي شوراي عالي مامورانجام بررسـي وتصـميم گيـري    

 )30/11/69اصالحيه مورخ .(مشورتي بنمايد

ب مـورد بـه عهـده وزيـر فرهنـگ و      رياست هيأت امناء موسسه بر حسـ )  3ماده 

آموزش عالي يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و در جلسه اي كـه  

وزيــر حضــور نــدارد، رئــيس هيــأت  را خــود اعضــاي هيــأت امنــاء انتخــاب مــي  

 )15/8/80اصالحيه مورخ .(كنند

 .دبير هيأت امناء رئيس موسسه مربوط خواهد بود)  4ماده 

انـه هاي فرهنـگ و آمـــوزش عالـــــي و بهداشـت ، درمـان و      وزارتخـ)  5ماده 

آمــوزش پزشكي مي توانند درصورت اقتضاء دو يا چند موسسه مربوط به خـود را  

درچنين مواردي كليه روساي دانشگاهها عضـو  . زير نظر يك هيأت امناء قرار دهند

ز ايـن روسـا   هيأت امناء مي باشند و دبير اين هيـأت را نيـز وزيـر از ميـان يكـي ا     

 .انتخاب خواهند كرد

در موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه ها يا )  6ماده 

سازمانهاي ديگر كه مجوز تاسيس آنها از طريق وزارتخانه هاي فرهنگ و آمـوزش  

عالي يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي صـادر شـده اسـت وزيـر يـا مسـئول        

عضـويت و رياسـت هيـأت     1ماده ) ج(يكي از اعضاي بند سازمان مربوط به جاي 

 .امناء را عهده دار خواهد بود



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۱۳

 

 بـه پيشـنهاد  1مـاده  ) ج(دراينــگونه مـوسسات انتصاب ساير اعضـاء بنـد   )تبصره 

) الحاقـــي( و تبصـــره 2ر يا مسئول سازمان مـربوطــه مطابـق روش مــاده يوز

 )30/11/69اصالحيه مورخ . (آن انجام مي گردد

 :وظايف و اختيارات هيأت امناء )  7ماده 

 تصويب آيين نامه داخلي : الف 

نهاد وزارتخانه هاي شري موسسه براساس ضوابطي كه به پيتصويب سازمان ادا: ب

مربوط با هماهنگي سازمان امـور اداري و اسـتخدامي بـه تصـويب شـوراي عـالي       

 .انقالب فرهنگي خواهد رسيد 

ودجه موسسه كه از طــــرف رئـيس مـــوسسه پيشنهــاد     بررسي و تصويب ب: ج 

 .مي شود

 تصويب بودجه تفصيلي موسسه : د 

 تصويب حسابها و ترازنامه ساالنه موسسه : هـ 

 تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن : و 

 تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه : ز 

ئـد محلـي اعـم از نقـدي ،     كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصـي و عوا : ح 

 تجهيزاتي و ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي 

تصويب آيين نامه مالي و معامالتي كه بر حسب مورد پس ازتائيـد وزارتخانـه   : ط 

 .مربوط قابل اجرا مي باشد

         پيشنهاد ميزان فوق العاده هـاي اعضـاي هيـأت علمـي و غيـر هيـأت علمـي              : ي 

كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه هاي فرهنگ ) كارشناسان و تكنسين ها(

 .و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد
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تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشـت و درمـاني   : ك

 .وزيران خواهد رسيدمؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت 

تعيين ميـزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التـأليف  : ل

 .و نظاير آن

 .بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي شود: م

تصـويب مقـررات اســتخدامي اعضـاي هيــأت علمـي مؤسسـه كــه بـه منظــور       : ن

 .اجرا خواهد بود هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل

اعتبارات هر يك از مؤسسات صرفاً در قالـب برنامـه و بـه صـورت كمـك      ) 8ماده 

 3بودجه ساالنه كل كشور منظور و تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر 

ماه بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط كـالً در  

 .د گرفتاختيار هر يك از مؤسسات قرار خواه

 31امور مالي و معامالتي مؤسسات جز در مورد ذيحسـابي موضـوع مـاده    ) 9ماده 

قانون محاسبات عمومي، مشمول ساير مقررات قانون مزبور و آئين نامـه معـامالت   

 .دولتي و ساير قوانين مربوط به مؤسسات دولتي نخواهد بود

مه اي خواهـد بـود   رسيدگي به حسابهاي ساالنه مؤسسه براساس آئين نا) 10ماده 

كه بر حسب مورد بوسيله وزارتين فرهنگ و آمـوزش عـالي و بهداشـت، درمـان و     

 .آموزش پزشكي تهيه و به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي رسد

مــادام كــه هيأتهــاي امنــاي دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالي و ) 11مــاده 

ئين نامه هاي اجرائي مورد مؤسسات پژوهشي براساس اين قانون تشكيل نشده و آ

 .نياز به تصويب نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۱۵

 

 د ش / 4197: شماره 

 26/6/1387: تاريخ 

 

قانون تشكيل هيأت امناء  1الحاق يك تبصره به بند د ماده «مصوبه 

 »دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 )ي عالي انقالب فرهنگي شورا 29/5/1387مورخ  629مصوب جلسه ( 

 

، بنـا بـه پيشـنهاد    29/5/1387مـورخ   629شورايعالي انقالب فرهنگي در جلسـه  

الحـاق يـك   «وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مصـوبه   27/1/1387مورخ 

قانون تشكيل هيأت امنـاء دانشـگاهها و وسسـات آمـوزش      1تبصره به بند د ماده 

را بـه شـرح ذيـل تصـويب     ) شـورايعالي   23/12/1367مصوب (» عالي و پژوهشي

 : نمود

در هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسـته   –تبصره « 

به نمايندگي از موزش پزشكي ، حسب مورد استاندار به وزارت بهداشت، درمان و آ

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهـور ، عضـو هيـأت امنـاء تلقـي      

 » .شودمي 
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قانون تشكيل هيأت هاي امناء دانشگاهها و ) 1(ماده » الف«اصالح بند 

 موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 15/8/1380مورخ  488مصوب جلسه 

 

، بنـا بـه پيشـنهاد    15/8/80مـورخ   488شوراي عالي انقالب فرهنگـي در جلسـه   

) 30/7/80مـورخ   11243نامه شـماره  ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

قانون تشكيل هيأتهاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     ) 1(ماده ) الف(بند 

 : عالي و پژوهشي را به اين شرح تصويب كرد

در دانشگاههاي علوم پزشكي جلسات هيأت امناء سـاالنه حـداقل يـك جلسـه بـا      

وزيـر، نماينـده وي مـي     حضور وزير تشكيل مي شود و در بقيه جلسات ، به جاي

در جلسه اي كه وزير حضور نـدارد ، رئـيس هيـأت را خـــود    . تواند شركت كند 

 . اعضاي هيأت امناء انتخــاب  مي كنند
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 مؤسسات و دانشگاهها معامالتي و مالي امور انجام نحوه قانون

 تحقيقاتي و عالي آموزش 

 مجلس شوراي اسالمي 18/10/1369مصوب تاريخ 

 

امـور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي     )1ماده 

كه براساس مجوز هاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمـان  

  ناميـده ) هـموسسـ (ون ـن قانـ ـدرايـ .  س شده يا مي شودـو آموزش پزشكي تاسي

 .مي باشند مي شوند و صرفاً تابع اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن

اصطالحــاتي كه در اين قانون بكار رفتـه اسـت تـابع تعـاريف منـدرج در      ) تبصره

 .قوانين و مقررات مربوط مي باشد

اعتبارات جاري و عمراني اين موسسات و همچنـين اعتبـارات اختصاصـي    ) 2ماده 

همه سـاله صـرفاً در   ) معادل درآمدهاي اختصاصي برآورد شده از سوي موسسات(

 .امه و طرح بصورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب مي شودقالب برن

تخصيص اعتبارات جاري و عمراني هرسـه مـاه ، حـداقل بـه مآخـذ سـه       ) 3ماده 

دوازدهم بودجه مصوب و درمورد اعتبـارات اختصاصـي معـادل كليـه درآمـدهاي      

وصولي كه به خزانه واريـز شـده اسـت از طريـق دسـتگاههاي اجرائـي ذيـربط در        

 .ختيار هر يك از موسسات قرار مي گيردا

كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظـور درقـانون بودجـه كـل     ) 4ماده 

كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصـرف  

نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي آن سال موسسه منظـور  

 .خواهد شد
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كليه موسسات موضوع اين قانون مي تواننــد در جهـت اجـرا و تكميـل     )  5 ماده

پــروژه ها و برنامـه هـاي آموزشـي و تحقيقـاتي و عمرانـي از هـدايا و كمكهـاي        

مردمي استفاده نمايند و نحوه هزينه كردن اينگونه كمكهـاي مردمـي تـابع آيـين     

بط به تصويب وزارتين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت امناء موسسات ذير

 .مربوطه برسد

به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي  )  6ماده 

اجــازه داده مي شود درجهت ايجاد تسهيالت الزم براي احداث، تعمير، نگهـداري  

ت أو خدمات سلف سرويس ها، خوابگاههاي دانشجوئي و تامين مسكن اعضاي هيـ 

سيس نمايد كه اساسنامه اين شركتها با پيشـنهاد  أمي خاص تعلمي ، شركت سها

مشترك وزاري فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي بـه    

 .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

اين موسسات مكلفند حساب كليه اعتبـارات و هزينـه هـا را نگهـداري و     )  7ماده 

نهائي هر سال را تنظيم و پـس از   صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب

گواهي ذيحساب به همراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسيدگي يا حسابرسي در 

اختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه از صورتحساب دريافـت و پراخـت   

 .هر ماه و حساب نهائي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند

وسسات مكلفند گـزارش عمليـات انجـام شـده سـاالنه را براسـاس       اين م)  8ماده 

اهداف پيش بيني شده در بودجه ، به كميسيونهاي برنامـه و بودجـه و فرهنـگ و    

آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلـس شـوراي اسـالمي و سـازمان برنامـه و      

 .بودجه ارسال نمايند



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۱۹

 

نيـاز بـه پيشـنهاد هيـأت      آيين نامه اجرايي هريك از مواد فوق برحسـب )  9ماده 

موسسـات مربوطـه و تصـويب مشـترك وزراي فرهنـگ و آمـوزش عـالي و         امناي

 .درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا خواهد بود  بهداشت ،

و  9مـورخ   183و  181تركيب هيأت هاي امنا مطـابق مصـوبه جلسـات    ) تبصره 

 .شود شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي 23/12/1367

الزم االجرا بوده و از تاريخ مـذكور قـانون    1370اين قانون از اول سال )  10ماده 

قـانون   31محاسبات عمومي كشور و آئين نامه معامالت دولتي به اسـتثناي مـاده   

 .مذكور درمورد اين موسسات نافذ نخواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علنـي روز سـه شـنبه مـورخ     

و شصت ونه مجلس شوراي اسـالمي تصـويب    ماه سال يكهزاروسيصد هجدهم دي

 . به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 26/10/1369و در تاريخ 



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۰

 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري  49ماده 

 مجلس شوراي اسالمي 11/6/1383اسالمي ايران مصوب تاريخ 

 

زي و تربيت نيروي انساني متخصـص و متعهـد،   دولت موظف است، براي زمينه سا

دانش مدار، خالق و كار آفرين، منطبق با نياز هاي نرم افـزاري، بـا هـدف توسـعه     

كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيـل را در مأموريـت هـا و سـاختار     

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نياز هـاي بخشـش هـاي    

 :شور به انجام برساندمختلف ك

دانشــگاه  هـا و مؤسســات آمــوزش عــالي و پژوهشــي دولتــي و همچنــين   :الــف

فرهنگستان هاي تخصصي كه داراي مجـوز از شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي و      

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و    

اساس آيـين نامـه  هـا و مقـررات      ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، صرفاً بر

اداري، مالي و استخدامي و تشكيالتي خاص،مصوب هيأت هاي امناي مربـوط كـه   

به تأييد وزراي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـكي       

حسب مورد مي رسد، بـدون الـزام بـه رعايـت قـانون محاسـبات عمـومي، قـانون         

قررات عمومي اداري و مـالي و اسـتخدامي اداره   استخدام كشوري و ساير قوانين م

خواهند شد و تا زماني كه آيين نامه  ها و مقررات مورد نيـاز بـه تصـويب هئيـت     

اعتبـارات هزينـه اي از   . امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمـل خواهـد شـد   

محل بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه  هاي اجرايي ياد 

اعتبـارات هزينـه اي، تملـك دارايـي هـاي سـرمايه اي و       . ختصاص مي يابدشده ا

اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شـده و پـس از پرداخـت بـه هزينـه قطعـي       



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۱

 

سهم دولت در هزينه  هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي . منظور مي گردد

ش هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، بر اسـاس رشـد پوشـ   

جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشـابه در برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      

 . اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، افزايش مي يابد

هر گونه اصالح ساختار مالي، اداري، اسـتخدامي و تشـكيالتي دانشـگاه  هـا و      :ب

صـي  مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان  هاي تخص

 .منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي باشند

ارزيابي مسـتمر دانشـگاه هـا و مراكـز عـالي و مؤسسـات پژوهشـي دولتـي و          :ج

خصوصي توسط وزارتخانه هاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و      

آموزش پزشكي با همكاران انجمن هاي علمي و مداخلـه بـر اسـاس آن و سـرمايه     

خب و تكيه بر ايجاد قطب هاي علمي، بر اسـاس مزيـت هـاي    گذاري در علوم منت

 .نسبي و نياز  هاي آتي كشور

بازنگري در رشته  هاي دانشگاهي، بر مبناي نياز هـاي اجتمـاعي، بـازار كـار و     : د

 .تحوالت علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته اي با تأكيد بر علوم انساني

ري و مديريت امور مربوط به استعداد هاي ايجاد توليت واحد در سياست گذا: ـ ه

درخشان و نيز بهره برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، 

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،     

مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتي و صيانت از اسـتعداد هـاي درخشـان كشـور     

 .مايندحمايت ن

 



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۲

 

  

 د ش  /1304: شماره 

 25/3/1384: مورخ

 

قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاهها و مراكز  49نحوه شمول ماده 

علمي پژوهشي كه رياست هيأت امناي آنها بر عهده رئيس جمهور يا 

 .معاون اول ايشان مي باشد

 )شوراي عالي انقالب فرهنگي  10/3/1384مورخ  562مصوب جلسه (

 

 : تصويب نمود 10/3/1384مورخ  562اي عالي انقالب فرهنگي در جلسه شور

در مورد آن دسته از دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي كـه رئـيس هيـأت امنـاء     «

آنها رياست محترم جمهور يا معاون اول ايشان مي باشـند ، در مـوارد منـدرج در    

تائيد مصوبات هيـأت   قانون برنامه چهارم توسعه ، براي 49بندهاي الف و ب ماده 

امناء حسب مورد امضاي مقامات مذكور جايگزين امضاي وزراي علوم ، تحقيقـات  

 . و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گردد



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۳

 

 كل كشور 88ماده واحده قانون بودجه سال    

 

كليه تصويب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملها،  1388از ابتداي سال  -55بند 

غييرات  تشكيالت ، تغييـر ضـرايب، جـداول حقـوقي و طبقـه بنـدي مشـاغل و        ت

افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مـالي  

براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجرائ است كه بار مـالي ناشـي   

ار شـده باشـد در   از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجـه كـل كشـور تـامين اعتبـ     

غيراينصورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائـد بـر اعتبـار و مشـمول مـاده      

 . قانون مجازات اسالمي است) 598(

قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي ،    ) 49(ماده ) الف (در اجراي بند  -56بند 

اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران، اعتبـارات دانشـگاهها و موسسـات       

موزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواسـت وجـه   آ

توسط باالترين مقام اجرايي موسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنهـا كـه بـه    

) حسب مورد خزانه يا خزانه معين  استان ذيـربط (وزارت  امور اقتصادي و دارايي  

يا خزانه معين استان ذيـربط   معرفي مي شوند و به حساب بانكي كه توسط خزانه

. حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شـود  

برداشت از حسابهاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضـاء مجـاز كـه در آئـين نامـه      

تخصيص اعتبار موضوع . مالي و معامالتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود

و مـاده واحـده ايـن     1351ون برنامه و بودجه كشـور مصـوب سـال    قان) 30(ماده 

قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً به دستگاههاي اجرايـي ذيـربط   

 .ابالغ مي گردد



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۴

 

 هـ 23020ت /32483: شماره 

 14/7/1380: مورخ

 

 قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي) 10(موضوع ماده 

 آموزش عالي و تحقيقاتي دانشگاهها و موسسات

 

بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به اسـتناد  7/6/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 

اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي در خصوص اختالف نظر وزارتخانـه هـاي   

علوم، تحقيقات و فناوري  و امور اقتصادي و دارايي در مـورد مقـررات حـاكم  بـر     

قـانون نحـوه   ) 10(ت آموزش عالي و با توجـه بـه مـاده    اموال دانشگاهها و موسسا

 –انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي     

 : تصويب نمود  -1369مصوب 

كليه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قانوني و مصوب شـوراي گسـترش   

اهها بـوده و از شـمول قـانون    دانشگاهها مشمول آئين نامه مالي و معامالتي دانشگ

 . مستثني مي باشد) 31(محاسبات عمومي به جز ماده 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۵

 

 26502/19113: شماره 

 29/4/1377: مورخ 

 

 قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي) 10(موضوع ماده 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

 

رئـيس جمهـور و بـه     بنـا بـه پيشـنهاد   13/3/1377هيأت وزيران در جلسه مورخ 

استناد اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي در خصوص اختالف نظر وزارتخانه 

 : هاي فرهنگ و آموزش عالي و امور اقتصادي و دارايي مقرر نمود

موضوع قانون نحـوه انجـام امـور    (دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي 

مصـوب   –عـالي و تحقيقـاتي   مالي و معـامالتي دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     

قانون  2تبصره » ك«در استفاده از هدايا و كمكهاي مردمي ، مشمول بند ) 1369

و  1375قـوانين بودجـه سـال هـاي     ) 2(تبصـره  » ي«و بنـد   1374بودجه سـال  

نمـي باشـند و مصـرف     1377قانون بودجه سـال  ) 2(تبصره » س«و بند   1376

امور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسـات   موارد ياد شده تابع قانون نحوه انجام

و آئين نامـه هـاي اجرايـي آن خواهـد      1369مصوب  –آموزش عالي و تحقيقاتي 

 . بود



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۶

 

 اختيارات هيأت امناء در تصويب بودجه تفصيلي دانشگاهها

به   يجمهور رياستمعاون حقوقي و امور مجلس  اعالم شده توسط

 21/3/1370مورخ  3092شماره

 

در خصوص اسـتعالم از لـزوم تبـادل    25/2/1370مورخ 1909امه شماره عطف به ن

موافقتنامه بين دانشگاه ، موسسات آموزش عالي و سازمان برنامـه و بودجـه بـراي    

 . تخصيص اعتبار اعالم مي دارد

 : مراتب در كميسيون حقوقي مطرح و بشرح زير اعالم نظر  نمودند

رت كمك مي باشد و بـه موجـب بنـد د    با توجه به اينكه بودجه دانشگاهها به صو

قانون تشـكيل هيأنهـاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي و        ) 7(ماده 

پژوهشي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي، تصويب بودجه تفصيلي موسسه جـزء  

لذا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مـورد  . اختيارات هيأت امناء است 

 . ندارد



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۷

 

 214863/42765:  شماره

 3/11/1388: مورخ

 

اصالح تصويب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امناء 

 مندرج در حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ه مديريت و سرمايه انسانيمعاونت توسع -وزارت رفاه و تامين اجتماعي

 رئيس جمهور 

كـه   5/3/1388هــ  مـورخ   536ت /49236نظر به اينكه در تصويب نامـه شـماره   

وزارت علـوم،  « بعـد از عنـوان   . براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابالغ شده است 

به اشـتباه  » وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي«عنوان » تحقيقات و فناوري

 .ت، لذا مراتب جهت اصالح اعالم مي شودتحرير نشده اس



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۸

 

 هـ 536ت /49236: شماره 

 5/3/1388: تاريخ 

 

 تصويب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امناء

 مندرج در حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    -وزارت رفاه و تامين  اجتماعي

 اونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورمع

به استناد اصول يكصد و سي و چهارم و 27/2/1388هيأت وزيران در جلسه مورخ 

يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران در خصـوص اخـتالف    

سازمان بازنشستگي كشوري و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در مـورد شـمول   

ستگي نسبت به فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امناء تحـت عنـاوين   كسور بازنش

 : مختلف در حكم كارگزيني تصويب نمود 

فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امنـاء منـدرج در حكـم كـارگزيني كاركنـان       -1

دانشگاهها وموسسات آموزش عالي اعم از اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمـي  

 . هره وري مشمول كسورات بازنشستگي است مانند فوق العاده  جذب، ويژه، ب

بارمالي ناشي از سهم دولت در خصوص كاركنان غيـر هيـأت علمـي از محـل      -2

منابع داخلي دانشگاهها و موسسات آموزش عـالي قابـل پرداخـت اسـت از تـاريخ      

، قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص كاركنان غير هيأت علمي 1/1/1388

 .مالك عمل است 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۲۹

 

يكسان سازي احكام مربوط به كاركنان غيـر هيـأت علمـي سـتادي     به منظور  -3

پژوهشي شـامل  ) 2(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات هيأت امناء منطقه 

 . كاركنان غير هيأت علمي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز مي باشد

 



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۰

 

 

يب قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص ترك

 هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 

تركيب هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي  –ماده واحده 

موضوع قانون نحوه انجام امور مالي و معـامالتي دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     

مجلس شوراي اسـالمي كـه توسـط شـوراي      1369عالي و تحقيقاتي مصوب سال 

عالي مذكور كه قبل يا بعد از تصويب ايـن قـانون تعيـين گرديـده و بـا مصـوبات       

شوراي ياد شـده   1367مورخ نهم و بيست و سوم اسفند ماه  183و  181جلسات 

 . مطابقت ندارد ، تصويب مي گردد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم تير ماه 

ــ  اد و شــش مجلــس شــوراي اســالمي تصــويب و در تــاريخ يكهـزارو سيصــدو هفت

 .به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 11/4/1376



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۱

 

  26/1/76مصوبه سيصدو نود و چهارمين جلسه مورخ 

 شورايعالي انقالب فرهنگي

 

درباره قانوني بودن پرداخت فوق العاده مديريت به اعضاي هيـأت علمـي مسـئول    

ه مديريت بـه اعضـاي هيـأت علمـي كـه تصـدي       امور اجرايي ، پرداخت فوق العاد

مسئوليتهاي اجرايي را به عهده دارند براساس مصوبات هيأتهاي امناء قانوني بـوده  

 .و از اين پس نيز سقف اين پرداختها را هيأت دولت تعيين مي كند 

 

 

 



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۲

 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۳

 

 

 

 

  :فصل دوم 

آئين نامه ها 



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۴

 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۵

 

 و پزشكي علوم هاي دانشكده و دانشگاهها امناي هيئت داخلي نامه آيين

 درماني بهداشتي خدمات

جلسات عادي هيأت امناء حداقل سالي دو بار و جلسات فـوق العـاده در   )   1ماده 

موارد ضروري و بنا به تقاضاي رئيس دانشـگاه و يـا پيشـنهاد حـداقل سـه نفـر از       

 .اعضاي هيأت امناء و موافقت رئيس هيأت امناء تشكيل مي شود

ت به وسيله دبير هيأت به عمل مـي آيـد و حـداقل    دعوت تشكيل جلسا)  2ماده 

در موارد فوق العـاده كـه   . يك هفته قبل از تاريخ انعقاد هر جلسه ارسال مي شود

امكان رعايت مهلت مذكور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد ولي فاصـله ايـن   

 . ساعت باشد 24مدت نبايد كمتر از 

و گزارشـها و پيشـنهادها و اسـناد و    در دعوت نامه دستور جلسه ذكر خواهد شـد  

 .مدارك نيز براي هر يك از اعضاء ارسال خواهد گرديد

جلسات هيأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاي هيأت امناء رسـميت  )  3ماده 

 .مي يابد و تصميمات با رأي نصف به اضافه يك كل اعضاء معتبر خواهد بود

ر جلسات را دو هفته قبـل از تشـكيل   دبير هيأت امناء موظف است دستو)  4ماده 

برسـاند كـه   ) وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي (به تأييد رئيس هيأت امناء 

 .مغايرتي با قانون هيأت امناء نداشته باشد

در موارد ضروري ممكن است با موافقـت دبيـر هيـأت امنـاء از اشـخاص      )  5ماده 

 .بصير و مطلع براي اداي توضيحات دعوت شود

در مواردي كه اتخاذ تصميم درباره مسائل مطرح شـده الزم بـه بررسـي    )  6ماده 

بيشتر باشد بر حسب مورد كميسيونهائي مركـب از يـك يـا چنـد نفـر از اعضـاي       

 .هيأت امناء و يا متخصصين مربوط مامور بررسي و تنظيم گزارش خواهد شد



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۶

 

د و چنانچـه  اعضاي هيأت امناء بايد شخصاً در جلسات حضـور بهمرسـانن  )  7ماده 

يكي از اعضاء نتواند در جلسه شركت كند مراتب قبالً به دبيرخانـه هيـأت اطـالع    

مي دهد باستثناء معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي تواننـد  

 .نماينده تام االختيار به جلسه هيأت اعزام نمايند

 بـدون عـذر موجـه،      عدم حضــور هر يك از اعضاء در سه جلسه متوالي)  8ماده 

انتخـاب جانشـين اقـدام      ون در موردـو طبق قان  به منزله استعفاء تلقي مي شود

 .گردد مي

ت خواهـد  أصورتجلسات كه شامل خالصه مذاكرات و متن مصـوبات هيـ  )  9ماده 

بود در دفتر مخصوص ثبت و ذيل صفحات دفتـر مزبـور بـه امضـاي دبيـر هيـأت       

 .خواهد رسيد

ت تنظـيم  أنهائي هيأت پس از ختم هر جلسه به وسيله دبيرهيمصوبات )  10ماده 

و براي امضاء اعضاء هيأت ارسال مي شود و سپس براي صـــدور اجازه اجـراء بـه   

 .ت امناء گزارش مي گرددأرئيس هي

تهـاي  أپس از تصويب نهائي مصوبات يك نسخه از آن به دبير خانـه هي )  11ماده 

 .آموزش پزشكي ارسال مي گرددامناء در وزارت بهداشت، درمان و 

 . ماده تنظيم گرديده است 11اين آئين نامه در 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۷

 

  

 

 

 

 

 آيين نامه مالي و معامالتي 

 علوم پزشكي يدانشگاه ها 

 و خدمات بهداشتي درماني كشور 

 

 

 قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاه ها و موسسات  7ماده  "ط"در اجراي بند 

 آموزش عالي و پژوهشي 

 

 

  1388ب سال مصو



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۸

 

 اتيكل: فصل اول 

علوم پزشكي و خدمات  مستقلدانشكده / امور مالي و معامالتي دانشگاه  -1ماده 

كه منبعد موسسه  و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي انستيتو پاستور/ بهداشتي درماني 

 .د بر اساس اين آيين نامه انجام خواهدشدنناميده مي شو

منطبق با ) مستقل، وابسته( كليه واحدهاي اجراييو د شامل ستا موسسه -2ماده 

شامل دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، بيمارستانها، شبكه بهداشت درمان،  تشكيالت مصوب

كه هر واحد عهده دار اجراي قسمتي از برنامه هاي شعبه بين الملل وغيره مي باشد 

كه هاي بهداشت و موسسه مجاز است هريك ازبيمارستانها، شبكه  موسسه مي باشد

درمان شهرستان ، دانشكده ها ومراكز تحقيقاتي خود را با پيشنهاد معاونت زيربط در 

تاييد هيأت رئيسه موسسه و تصويب رئيس موسسه به عنوان واحد اجرايي  موسسه، 

 .مستقل تعيين نمايد

ر به واحدهايي اطالق مي شود كه عهده دا)  : مستقل ،وابسته(واحد اجرايي -1تبصره

بخشي از توليد خدمات موسسه مي باشد وواحد اجرايي مستقل  با ابالغ رييس موسسه به 

شركتي، تفويض اختيار و مانند آن اداره مي شود ، كه  يكي از روشهاي هيت امنايي، 

 . دستور العمل آن به تصويب هيأت امناء دانشگاه رسيده باشد

ـته  از ل     -2تبصره  ـتقل و وابس حـاظ سياسـت گـذاري تـابع قـوانين      همه واحـد اجرايـي مس

مقررات و تصميمات موسسه و آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها و مكلـف بـه رعايـت و    

ـتقل صـرفأ    .اجراي مصوبات جلسات  هيأت امناء آن دانشگاه مي باشد  ولي واحد اجرايـي مس

و  از لحــاظ عمليــات مــالي و معــامالتي در چــارچوب ايــن آيــين نامــه مــالي و معــامالتي  

دستورالعمل هاي ابالغي ازسوي  رئيس هيأت امناء يا مقام مجاز از طرف ايشان كـه توسـط   

ـتقل و      105كميته فني تخصصي مديران مالي موضوع ماده  اين آيين نامـه تهيـه شـده ،مس

 .مسئول مي باشد



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۳۹

 

از اول فروردين ماه هر سال يك سال هجري شمسي است كه  سال مالي موسسه -3ماده 

 .خر اسفند ماه همان سال پايان مي يابدشروع و در آ

نسبت به  تا پايان تيرماه سال بعد است با رعايت مقررات مربوطهموظف  موسسه -4ماده 

اكثريت اعضاء هيأت رئيسه موسسه،  تهيه صورت هاي مالي نهايي اقدام و پس از امضاء

و معاون امضاء رئيس هيأت رئيسه . ارائه نمايداظهار نظر به حسابرس مستقل جهت 

 . پشتيباني و مدير امور مالي الزامي است 

و  )چك، سفته، و موارد مشابه: از جمله ( كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي -5ماده 

با امضاء رئيس موسسه  ،همچنين قراردادهاي موسسه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه

) امات مجاز از طرف ايشانيا مق( و مدير مالي موسسه) يا مقامات مجاز از طرف ايشان(

 . معتبر خواهدبود

در استان يك فقره حساب اصلي به منظور  خزانه معينموسسه از طريق خزانه يا  -6ماده 

افتتاح مي  مجازاستفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد بانكهاي 

د نياز براي پرداخت و يا مور يحسابها و موسسه مي تواند در خصوص افتتاح سايرد نماي

نامه بدون اخذ  با رعايت مقررات اين آيين ،ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود

 . اقدام نمايد أمجوز از خزانه راس

يا مقامات مجاز (برداشت از حسابهاي موسسه به امضاء مشترك رئيس موسسه  -1تبصره 

) وي مقام مجاز از طرفيا () خزانه دار(و مدير امور مالي  )از طرف رئيس موسسه

 . خواهدبود

و اجرايي  برداشت از حسابهاي واحدهاي اجرايي به امضاء مشترك رئيس واحد -2تبصره 

 . خواهد بوداجرايي  رئيس امور مالي واحد



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۴۰

 

ـتيباني معاون پيشنهاد  در صورت -3تبصره  ـيس موسسـه      و پش   نيـاز    حسـب  موافقـت رئ

بـه امضـاي    "تنخـواه تـداركاتي  "ساب بانكي تحت عنـوان  ، ح واحدهاي اجراييمي توان در 

 . افتتاح نمودواحد اجرائي  رئيس واحد و رئيس امور ماليمشترك 

الزم است به  و واحدهاي اجرائي كليه حسابهاي بانكي موسسهفهرست و شماره  -4هتبصر 

 . برسد ءاطالع هيأت امنا

واحدهاي اجرايي آن، مي تواند  به منظور تمركز در آمدهاي اختصاصي، موسسه و -7ماده 

به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي غير قابل برداشت در بانكهاي مجاز كشور با ملحوظ 

. افتتاح كنند) از طريق خزانه يا خزانه معين استانها(نامه  اين آيين) 6(داشتن مفاد ماده 

اب ها واريز موسسه و واحدهاي اجرايي موظفند درآمدهاي اختصاصي خود را به اين حس

 . نموده و خزانه يا خزانه معين، عينأ آنرا عودت خواهد داد

الضمان وثيقه وديعـه و يـا نظـاير     به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده وجه -8ماده 

شود، حساب بانكي خاصي توسط موسسه در يكي از بانكهـاي مجـاز كشـور     آن دريافت مي

كلفند وجوهي را كـه  تحـت  عنـاوين فـوق دريافـت       واحدهاي اجرايي م. افتتاح مـي گردد 

ـترداد وجـوه    . مي دارند به اين حساب واريز نمايند برداشت از حساب فوق فقط به منظـور اس

ـين      نامـه مربوطـه    فوق الذكر به واريز كننده يا ضبط آن به نفع موسسـه بـا رعايـت مفـاد آي

 . بود خواهد

مي تواند در صورت نياز از وجوه اين ) شانيا مقام مجاز از طرف اي(رئيس موسسه : تبصره 

گذاري موسسه استفاده نمايد، مشروط به آنكه  حساب جهت انجام امور جاري يا سرمايه

 . در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تاديه باشد

به مدت چهار سال از بين كارشناسان واجد صالحيت ) خزانه دار(مدير امور مالي  -9ماده 

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

امناء و ابالغ رئيس موسسه به منظور  پشتيباني و تأييد رئيس موسسه با تصويب هيأت



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۴۱

 

نامه انتخاب و به اين سمت  اعمال نظارت و تامين هماهنگي الزم بر اساس مفاد اين آيين

 : ود جهت انجام وظايف مشروح زير منصوب مي ش

تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و  -1

نامه و مقررات حاكم بر تحرير  محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها برطبق اين آيين

 . دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سالمت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت

ي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه جهت نظارت و هماهنگي در اجرا -2

 .حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي

تبادل اطالعات مالي موسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي  -3

 .مقام مسئول موسسه مكاتبه با واحدهاي تابعه دانشگاه حسب ضرورت

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

 .نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه

 .نظارت بر عملكرد مالي رييس امور مالي واحد هاي اجرايي مستقل و وابسته -5

ـين آالت  و تجهيــزات و        -6 شناسـايي و نگهـداري حســاب مقـداري و ريـالي امــوال ،  ماش

 .دارائي هاي موسسه

ع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز در مصرف منابع و فراهم اطال -7

 .نمودن شرايط هماهنگي بين آنان

حسابها، بر اساس شكل متحد، به منظور ايجاد وحدت ) طبقه بندي(اجراي كدينگ  -8

 . رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس از تصويب رئيس هيأت امناء

اي آن بخش از عمليات مالي موسسه كه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب اجر -9

 .هيأت امناء بر عهده مديرامور مالي ميباشد

 .پيگيري و به روز رساني مانده حساب هاي سنواتي -10
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نظارت بر اجرايي نمودن روش هاي متداول حسابداري در موسسه و اجراي  -11

، تقسيط بدهي و تضمينات و انبار گرداني، الحساب پرداخت و علي دستورالعملهاي پيش

 رسيدگي، دارايي هاي ثابت و تنخواه گردان و مسئول اجراي اين فرآيند

تاييد شده هيأت امناء از سمت خود ) خزانه دار(در صورتيكه مدير امور مالي :  1تبصره  

جد شرايطي استعفا داد، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود، رييس موسسه ميتواند فرد وا

موسسه . را تا تشكيل اولين جلسه هيأت امناء به عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد

) خزانه دار(مكلف است در اولين جلسه هيأت امناء نسبت به تعيين تكليف مدير امور مالي 

به پيشنهاد رييس موسسه و تأييد هيأت ) خزانه دار(اقدام نمايد ضمنأ عزل مدير امور مالي 

مي تواند وظايف تعيين شده خود را ) خزانه دار(مدير امورمالي . اء امكان پذير مي باشدامن

 .در اين آئين نامه به معاونين يا روساي امور مالي واحدها حسب مورد تفويض نمايد

مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اشتغال مدير  -2تبصره

صورت مجلس تحويل و تحول اقدام نمايند اين صورتمجلس  مالي جديد نسبت به تنظيم

بايد به امضاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس 

در مواردي كه مدير مالي از تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد . موسسه ارائه نمايند

اشد ابواب جمعي وي با حضور يا به هر علتي حضور وي امر تحويل و تحول ميسر نب

اين موارد در . حسابرس و نماينده رئيس موسسه و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد

خصوص رئيس امور مالي واحدهاي اجرائي نيز صادق بوده و الزم است مدير امور مالي 

 .موسسه نيز نظارت داشته باشد

ت جزئي يا كلي در قالب موسسه مي تواند انجام امور مالي خود را به صور -3تبصره 

اين بند مشمول واحد هاي . مديريت پيمان به موسسات واجد صالحيت واگذار نمايد

 . وصول درآمد نمي باشد
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تغيير مدير امور مالي به پيشنهاد رئيس موسسه و موافقت هيأت امناء مقدور   -4تبصره 

 .مي باشد و انتخاب مجدد ايشان با تائيد هيأت امنا بالمانع ميباشد

به منظور دستيابي به قيمت تمام شده عمليات اجرايي، موسسه مي تواند به  -10ماده 

تعداد واحدهاي اجرايي خود عمليات مالي مجزا ايجاد نموده و صورتهاي مالي مستقل 

جهت آن واحدهاي مستقل  تهيه نمايد واحد هاي اجرايي مستقل همچنين مكلف به 

 .رعايت مواد زير است 

كليه واحد هاي اجرايي مستقل  ازسرجمع اعتبارات مصوب هزينه اي، سهم اعتباري  .1

تملك دارايي و درآمد اختصاصي دانشگاه كه در قانون بودجه هر سال تعيين  و تصويب 

اين آيين نامه تعيين و به واحد هاي مزبور ابالغ  24مي گردد توسط كميته موضوع ماده 

، پرسنلي، امكانات فيزيكي و وظايف محول هاي تحقيقاتيمي گردد و براساس سرانه پروژه

شده و شاخص هاي عملياتي تنظيم بودجه ودرازاء ارائه صورتهاي مالي  سال قبل حسب  

 . تشخيص رئيس موسسه تعيين مي گردد

تملك دارايي سرمايه اي و درآمد اختصاصي حواله شده به  –كليه اعتبارات هزينه اي  .2

ينه قطعي در موسسه ثبت خواهد شد و روسا و واحد هاي اجرايي مستقل به عنوان هز

مسئولين امور مالي اين واحدها مسئول پاسخگوئي به مراجع قانوني و نظارتي خواهند بود 

به عهده  مسئول امور مالي  واحد مربوطه  9و كليه شرح وظائف مرتبط مندرج در ماده 

 .مي باشد

اسناد مالي صورتهاي ضروري است واحد هاي اجرايي  مستقل ضمن نگهداري كليه  .3

مالي حسابرسي شده خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال حسب كدينگ نمونه 

موسسه پس از انجام حسابرسي جهت  تصويب به ستاد موسسه تحويل و هئيت رئيسه 

 .موسسه نسبت به بررسي و تصويب آن حداكثرتا  خرداد ماه  همان سال اقدام نمايند
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ه حسب مورد در خصوص هر يك از واحد هاي اجرايي موسسه و معاونين موسس .4

مسئول كنترل ضوابط اين دستور العمل و ارائه گزارش پيشرفت به هيات رئيسه موسسه 

 .خواهند بود و مسئوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل با رئيس آن واحد اجرائي مي باشد 

دانشگاهي مرتبط با رئيس امور مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك   -11ماده 

موسسه و ) خزانه دار(امور مالي كه به پيشنهاد رئيس واحد اجرائي و تاييد مدير امور مالي 

رئيس . سال انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود 4ابالغ معاون پشتيباني ، براي مدت 

ر مالي امور مالي واحد كليه عمليات اجرايي مالي را زير نظر رئيس واحد اجرايي و مدير امو

موسسه انجام خواهد دادو در مورد وظايف و اختياراتي كه از طرف مدير امور ) خزانه دار(

مالي موسسه واين آيين نامه به وي محول ميشود مسئول بوده و وظايف محوله را در 

حدود وظايف و اختيارات اين آئين نامه و مقررات مربوطه انجام ميدهد در خصوص روساي 

تا قبل از تسويه حساب اسناد هزينه با مدير امور مالي   وابسته،  ي اجرائيامور مالي واحدها

فرد تفويض . موسسه، مسئوليت اسناد با مسئول امور مالي واحدهاي اجرائي خواهد بود

گيرنده ضمن تعهد به پاسخگوئي به مقام تفويض كننده ،  مكلف به رعايت  مفاد  اين  

 . قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد بودآئين نامه بوده  و شخصأ در  مراجع 

درصورتيكه فرد صالحيت دار و داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در واحد اجرايي :  1تبصره 

واحد اجرايي مجاز به بكارگيري افراد داراي  1387وجود نداشته باشد حداكثر تا پايان سال 

 .تجربه كافي مي باشد

ي به پيشنهاد مدير امور مالي و موافقت رئيس تغيير رئيس امور مالي واحد اجرائ: 2تبصره 

 .موسسه مقدور مي باشد و انتخاب مجدد ايشان با تائيد رئيس موسسه بالمانع ميباشد

حسابرس شخص حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه در جلسه هيأت  - 12ماده 

. مي گردد انتخاب) عضو جامعه حسابداران رسمي(امناء ساليانه از بين حسابداران رسمي 

گزارش حسابرسي ساالنه در هيأت امناء قرائت و هيأت امناء نسبت به بندهاي گزارش 
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حسابرس به ازاي هر بند اظهار نظر، تصميم گيري و تعيين تكليف خواهد نمود و با عنايت 

به گزارش حسابرس نسبت به تصويب صورتهاي مالي موسسه تصميمات الزم اتخاذ 

 . خواهد نمود

ظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهار و -1تبصره 

 . اساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسي مي باشد نظر نسبت به آن بر

رئيس موسسه موظف به پيگيري تكاليف تعيين شده از سوي هيأت امناء در  -2تبصره 

جه را به هيأت امناء مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتي

 . گزارش خواهدنمود

رئيس (نسخه به موسسه  3نسخه تهيه كه  8گزارش حسابرس موسسه در  -3تبصره 

و بقيه به دبيرخانه هيأت امناء ) خزانه دار(موسسه، معاون پشتيباني ، مدير امور مالي 

 . مستقيماٌ تحويل خواهد شد

د اعم از وجوه، داراييها، بدهيها، موسسه موظف است كليه عمليات مالي خو -13ماده 

هزينه ها و تعهدهاي مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش 

 . هاي متداول حسابداري در حسابهاي خود ثبت و نگهداري نمايد

حساب هاي سنواتي و راكد شامل سپرده، علي الحساب، پيش پرداخت كه سال  -1تبصره 

از قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و فاقد اسناد مثبته  ايجاد آن قبل

جهت پيگيري در موسسه مي باشند ضروري است صورت ريز آن به هيأت امناء موسسه 

 .گزارش و در صورت تصويب هيأت امناء به هزينه قطعي گرفته شود

 

 بودجه و منابع مالي درآمد: فصل دوم 

رنامه مالي موسسه است كه براي يك سال مالي تهيـه مـي شـود    بودجه تفصيلي ب -14ماده 

هزينه اي،تملـك دارايـي، درآمـد    (و حاوي پيش بيني كليه دريافت ها و منابع مالي موسسه 
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و از هر محل ممكن ديگر و برآورد مصارف مالي ستاد و واحدهاي اجرايـي بـراي   ) اختصاصي

تعهدات معـوق در قالـب برنامـه هـاي      اجراي برنامه هاي عملياتي ساالنه موسسه و پرداخت

ـأت  امنـاء موسسـه         ـنهاد و بـه تصـويب هي مختلف  مي باشد كه توسط رئيس موسسه پيش

 .مي رسد

موسسه ملزم به پيروي از فرمهاي تدوين شده بودجه تفصيلي دبيرخانه هيأت :  1تبصره  

 . امناء خواهد بود

ر اعتبار برنامه هاي بودجه موسسه مجاز به جابجايي، افزايش و كاهش د - 2تبصره 

حداكثر به ميزان بيست درصد برنامه ها مي باشد عدول از ) امناء با تصويب هيأت(تفصيلي 

برنامه هاي بودجه تفصيلي توسط حسابرس كنترل و در گزارش ايشان به هيأت امناء 

 .منعكس مي گردد

اختصاصي موسسه، درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت و درآمد  3حداكثر  - 3تبصره 

بدون الزام به رعايت مفاد اين آئين نامه و ساير مقررات عمومي در اختيار رئيس موسسه 

 . بوده و حسب صالحديد ايشان به هزينه گرفته خواهدشد

موسسه موظف است برنامه اجرايي ساالنه اي را تهيه نمايد كه در آن پيش  - 15ماده 

يك سال در قالب برنامه استراتژيك كه شامل بيني برنامه عملياتي موسسه براي مدت 

كليه فعاليتهاي هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي و سرمايه گذاري در جهت تجهيز، 

بهبود و يا گسترش فعاليتهاي هزينه اي در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت 

 . ددمي پذيرد و الزم است به نحو مناسب در بودجه تفصيلي موسسه منعكس گر

عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است كه براي : فعاليت هاي جاري  - 16ماده 

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

مجموعه عمليات و خدمات مشخصي و : طرح عمراني و مخارج سرمايه اي  -17ماده 

وسسه و بر اساس هزينه هاي دوره مطالعه و يا اجرا است كه در جهت دستيابي به اهداف م
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مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي، اجتماعي در مدت معين و با اعتبار مشخص به صورت 

ا قسمتي از   سرمايه گذاري پس از تصويب هيأت امنا، توسط موسسه انجام و  تمام ـي

يا اعتبارات اختصاصي تامين ) كمك(هزينه هاي اجرايي آن از محل منابع عمومي دولت 

 .مي گردد

مجموعه عمليات مشخصي است كه در جهت : فعاليت هاي سرمايه گذاري  -18ماده 

اهداف موسسه، تجهيز و بهبود و گسترش فعاليت هاي موسسه يا رفاه كاركنان با تعيين 

در ) حسب وظايف حاكميتي(نرخ بازده مورد پيش بيني با تعيين بازده منافع اجتماعي 

اينگونه فعاليتهاي الزم است، به تصويب . ردمطالعه توجيهي، فني و اقتصادي صورت مي گي

 .هيأت امناء برسد

اي، تملك دارايي و اختصاصي منظور  منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينه -19ماده 

شده در قوانين بودجه ساالنه دولت و يا وجوه حواله يا ابالغ اعتبار شده از سوي وزارت 

حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده متبوع و ديگر مراجع دولتي، استاني، وجوه 

اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و كمك هاي مردمي و تسهيالت 

 . بانكي مي باشد

اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت جهت هر سال موسسه در سال  -1تبصره

توسط موسسه تنظيم و  قبل بر اساس بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش

به مراجع ذيصالح ارائه مي شود تا به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب 

 . شود

وتحقق ) در آمد اختصاصي(اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي  -2تبصره

يافته ي موسسه مي باشد كه به حساب خزانه واريز شده و پس از وصول از خزانه كالً قابل 

 . هزينه مي باشد
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درآمد اختصاصي شامل كليه در آمدهايي است كه طبق مقررات در اجراي  -3تبصره

وظايف موسسه و يا در ازاي ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، دارويي و 

غذايي، فرهنگي، تبليغاتي، كنگره ها، همايشهاي علمي، رفاهي، ورزشي، مشاوره اي، فني و 

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

و بدون استفاده، فروش و يا اجاره خودرو و ماشين آالت و تجهيزات، امالك و ابنيه و 

امكانات موسسه و همچنين وجوه حاصل از عدم اجراي قراردادها و قولنامه ها و تعهدات 

بط سپرده ها و ضمانت نامه ها و يا كليه موارد اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ض

مطروحه پيش بيني شده در اين آيين نامه وصول گردد و يا مجوز وصول آن توسط هيأت 

 . امناء صادر شده باشد

در صورتي كه قوانين حاكم بر آن (اعتبارات دريافتي موسسه از هر محل ممكن  - 4تبصره 

ه سر جمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب ب) مغاير با مفاد اين آيين نامه نباشد

 . مفاد اين آيين نامه قابل مصرف ميباشد

موسسه مجاز است به بمنظور افزايش درآمدها و تامين مالي بهينه نسبت به  -20ماده 

واگذاري، مشاركت يا فروش ظرفيت بالاستفاده از فضا و امكانات و اموال غير منقول و 

) ملي و بين المللي(يا فعاليت هاي اقتصادي پس از بازاريابي مناسب  امالك و ابنيه خود و

و بررسي صرفه و صالح موسسه، از طريق بخش غير دولتي يا ديگر موسسات دولتي پس 

به نحوي كه وظايف حاكميتي آن مخدوش . از كسب مجوز از هيأت امناء اقدام نمايد

 . نگردد

ب هيأت امناء، توسط رئيس موسسه جهت بودجه تفصيلي موسسه پس از تصوي -21ماده 

 . اجرا به معاونت پشتيباني موسسه ابالغ مي گردد
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تنظيم و تخصيص اعتبار به واحدهاي اجرايي بر مبناي قيمت تمام شده خدمات  -22ماده 

و عملكرد و حجم عمليات متناسب با ارائه خدمات مرتبط به تناسب حق السهم آنها از كل 

 وداعتبار موسسه خواهد ب

قيمت تمام شده خدمات، عبارت است از مجموعه هزينه هاي دستمزد  - 23ماده 

مستقيم، مواد و سربار جذب شده و هزينه استهالك در يك واحد خدمت كه در فرآيند 

 . عمليات امور مالي شناسايي شده باشد

تخصيص منابع به واحدهاي اجرايي بر اساس سياست گذاري هيأت رئيسه  -24ماده 

و بر مبناي درآمدهاي وصولي و تعهد شده و تخصيص منابع اعالم شده از محل  موسسه

منابع عمومي دولت و ساير منابع و همچنين مفاد بودجه تفصيلي و در راستاي عمليات 

هزينه اي موسسه توسط كميته اي مركب از رئيس موسسه، معاون پشتيباني ، مدير امور 

ا توجه به عملكرد واحدها تعيين و توسط معاون ، مدير امور بودجه ب)خزانه دار(مالي 

پشتيباني به ايشان ابالغ مي گردد واحدهاي اجرايي موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات 

تخصيص يافته اقدام نمايند و رئيس واحد اجرايي در اين مورد در مقابل رئيس موسسه 

 . مسئول خواهدبود

ايي موسسه و يا تغيير در منابع پيش بيني در صورت تغيير در برنامه هاي اجر -25ماده 

شده تهيه و تنظيم اصالحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب 

بديهي است در كليه پرداختها اولويت با پرداختهاي . هيأت امناء امكان پذير خواهد بود

 . پرسنلي و ماموريتهاي اصلي موسسه است

ع سال مالي بودجه تفصيلي به تصويب هيأت امناء نرسيده باشد چنانچه در شرو - 26ماده 

تا زمان تصويب به منظور جلوگيري از هرگونه وقفه اي در انجام امور موسسه پس از 

تصويب هيأت رئيسه هر ماه مجوز خرج بر مبناي 
١٢

١
اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي  
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ل كشور همان سال و درآمد اختصاصي وصولي صادر مصوب موسسه در قانون بودجه ك

 . خواهدشد

نحوه مصرف هدايا، وقف و كمكهاي مردمي با در نظر گرفتن نيات اهدا كننده به  -27ماده 

مصرف مي رسد و از تاريخ واگذاري هداياي غير نقدي ارزش ريالي آن شناسايي و در 

در مواردي كه نيت اهدا . رددحساب مربوطه در دارايي هاي موسسه ثبت و شناسايي ميگ

 . كننده صرفا كمك نقدي باشد به حساب درآمد اختصاصي واريز مي گردد

در مواقعي كه پس از تصويب بودجه طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به عللي  -28ماده

رسيدن به اهداف كليه طرح ها در زمان پيش بيني شده ميسر نباشد موسسه مي تواند با 

مناء، چند طرحي را كه اولويت دارند طبق برنامه تكميل نمايند و اعتبارات تصويب هيأت ا

ساير طرح هاي همان برنامه را در مورد اين طرحهاي اولويت دار هزينه و در بودجه 

 . تفصيلي طرح هاي تملك دارايي اصالح و به تأييد هيأت امناء برساند

  

 پرداختها و هزينه ها -فصل سوم 

عبارت است از مبلغي كه در جهت نيل به اهداف موسسه و انجام عمليات اعتبار  -29ماده 

. و برنامه هاي موسسه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء به مصرف ميرسد

پرداخت هر گونه وجهي توسط موسسه منوط به پيش بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي 

 . و اصالحيهاي بودجه تفصيلي، موسسه مي باشد

وجود اعتبار در بودجه موسسه به خودي خود براي اشخاص حقيقي و حقوقي  -1صره تب

ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد در قالب تخصيص هاي صادره و با رعايت 

 . مقررات اين آيين نامه باشد

كليه پرداخت ها با دستور رئيس موسسه يا مقامات مجـاز از طـرف او انجـام مـي      -30ماده 

ـيش پرداخـت      -2تنخـواه گـردان     -1:  انواع  پرداختها موسسه، عبـارت اسـت از   . پذيرد  پ
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ـين    -5هزينـه   -4علي الحساب  -3 آالت و تجهيـزات و تملـك دارايـي     خريـد امـوال، ماش

 .سرمايه اي

كليه پرداخت هاي موسسه و يا واحدهاي اجرايي جز در مواردي كه قوانين و  -31ماده 

ري مقرر داشته اند بايد از طريق حسابهاي بانكي مربوطه و به وسيله مقررات ترتيب ديگ

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

 انتقال وجه به حساب ذينفع  •

 پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او  •

 حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او  •

ارد استثنائي كه با تشخيص رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي اخذ در مو: -1تبصره

امضاء از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، تأييد يكي از مقامات مذكور، داير بر 

رسيد دريافت كننده وجه تلقي و سند قابل ) بصورت چك يا نقد(پرداخت وجه به ذينفع 

 . احتساب به هزينه قطعي است

عبارت است از وجوهي كه خزانه از محل اعتبارات : نخواه گردان حسابداري ت -32ماده 

هاي سال و بدهي هاي قابل پرداخت سنوات قبل در اختيار  مصوب براي انجام هزينه

 . موسسه قرار مي دهد

) خزانه دار(تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهي كه ازطرف مدير امور مالي  -33ماده 

وسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام هزينه ها و خريدها در با تاييد رئيس م

تا به تدريج هزينه . قرار مي گيرد) رئيس امور مالي و كارپرداز(اختيار واحدهاي اجرايي 

. گردان ترميم خواهد شد شده و پس از تحويل و شناسايي اسناد مثبته هزينه، تنخواه

ت كوچك ميباشد، در موارد اضطراري سقف يا تعداد سقف تنخواه كارپرداز تا سقف معامال

 . پرسنل مسئول به تشخيص رئيس موسسه قابل تغيير است
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پيش پرداخت، عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس  -34ماده 

احكام و قراردادها بر طبق تشخيص رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان پيش از 

پرداخت، دريافت تضمين معتبر و كافي  جهت انجام پيش. صورت ميگيرد انجام تعهد

 . حسب نظر رئيس موسسه الزامي خواهد بود

علي الحساب، عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد  -35ماده 

 . صورت مي گيرد

رائي ها يا هزينه، آن دسته از مخارج و پرداختهايي است كه ناشي از خروج دا -36ماده 

ساير موارد استفاده از دارايي ها يا ايجاد بدهي ها طي يك دوره مي باشد كه به منظور 

توليد يا ارائه خدمات يا انجام ساير فعاليت ها در اجراي عمليات اصلي و مستمر موسسه 

 . صورت مي گيرد

ي باشد خريد اموال، ماشين آالت و تجهيزات، آن بخش از پرداختهاي موسسه م -37ماده 

 .كه ما به ازاي آن دارايي با عمر مفيد مشخص جهت موسسه ايجاد نمايد

هر نوع پرداخت جهت اموال، ماشين آالت و تجهيزات كه منجر به افزايش عمر : -1تبصره 

مفيد يا تكميل آن گردد به بهاي خريد آن دارايي افزوده و از تاريخ ايجاد، نسبت به 

 . محاسبه استهالك اقدام مي شود

حواله اجازه اي است كه كتباً به وسيله مقامات مجاز براي تاديه تعهدات و بدهي  -38ماده 

و در وجه ) خزانه دار(هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده مدير امور مالي 

 . ذينفع صادر مي شود

يي تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير پرداخت ها -39ماده 

كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي موسسه و واحدهاي اجرايي 

 . ضروري است
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تامين اعتبار عبارتست از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبارمربوطه در بودجه  -40ماده 

تفصيلي براي هزينه معين كه مبناي آن، دفتر اعتبارات امور مالي موسسه و واحد اجرايي 

 . دخواهد بو

 : تعهد، عبارت است از ايجاد دين بر ذمه موسسه ناشي از  -41ماده 

 تحويل كاال يا خدمت ) الف

 . اجراي قرادادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد) ب

 احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالحيت ) ج

بين المللي با اجازه  پيوستن به قرادادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع) د

 قانون 

تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و  -42ماده 

 . مدارك اثبات بدهي

در خواست وجه، سندي است كه از سوي رئيس دستگاه يا مقام مجاز از طرف  -43ماده 

به موجب قانون از ايشان به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده و ساير پرداختهايي كه 

صادر ) حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذيربط(محل وجوه متمركز شده در خزانه 

 . مي شود

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

ي اس تان معـرفي كتبي به وزارت امور اقتصـادي و دارايي يا سازمان امور اقتصـاد و داراـئ

 . مي شوند

مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس موسسه  -44ماده 

نامه به عهده مدير امور مـالي  مسئوليت تامين اعتبـار و تطبيق پرداخت  با اين آيين

مسئوليتهاي فوق در مورد واحدهاي اجرايي نيز به عهده . موسسه مي باشد) خزانه دار(

 .د ورئيس امورمالي واحد مي باشدرئيس واح
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مسئوليت هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيمأ و بدون واسطه از طرف  -1تبصره 

مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه هاي مربوطه كلي يا جزئي قابل تفويض خواهد بود 

ابر لكن تفويض گيرنده ملزم به رعايت كليه مقررات بوده و همچنين كليه كاركنان در بر

قانوني و نظارتي پاسخگو  وظايف اصلي و محوله در شرح وظايف سازماني در قبال مراجع 

 .خواهند بود

كليه اسناد هزينه و خريد انجام شده بايد مدارك مثبته زير را حسب مورد همراه  -45ماده 

 : داشته باشد 

 خريدهاي داخلي ) الف

ا رسيد و تحويل مستقيم وحواله انبار رسيد انبار ي -3فاكتور خريد  -2درخواست خريد  -1

 -6دستور پرداخت  -5مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد  -4

حسب (تاييديه درخواست كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد 

يدهاي تصوير قرارداد، در مورد خر -7.) آيين نامه اي كه رئيس موسسه تعيين مي نمايد

درموارد ضروري صورتجلسه تحويل كاال به منزله صدور رسيد انبارو  -8. در قالب قرارداد

 . حواله انبار خواهد بود

 : خريدهاي خارجي ) ب

 -3اعالميه بانك و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده  -2درخواست خريد  -1

حويل كاال به منزله در مورد ضروري صورت مجلس ت(رسيد انبار  -4مدارك ترخيص كاال 

مدارك مربوط به مناقصه يا ترك  -4و حواله انبار )صدور رسيد انبارو حواله انبار مي باشد

دستور پرداخت  - 5) 55بجز موارد مندرج در تبصره ماده (تشريفات مناقصه حسب مورد 

 -7كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد  تاييديه درخواست -6

 ير قرارداد، در مورد خريدهاي در قالب قرارداد تصو

 : خدمات قراردادي ) ج
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مدارك انجام مناقصه و  -3قرارداد  -2صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد  -1

تائيديه رئيس  -5ابالغ افزايش يا كاهش كار  -4ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 

. موضوع قرارداد حسب شرايط قراردادموسسه يا رئيس واحد يا مقام مجاز مبني بر انجام 

سازمان (ارائه تسويه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذيربط حسب مورد  -6

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

 .به ذينفع

ام شده صورت مي گيرد در خدمات غير قراردادي كه پرداخت بابت خدمات انج -1تبصره  

 . گواهي كار انجام شده به منزله رسيد انبار است

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

كاركنان خارج از شرح وظايف مربوطه و وقت اداري، حق الزحمه رزيدنتها، انترنها، كار 

 -2حكم حقوقي  -1...) لسه، ماموريتها، كارانه ودانشجويي، حق التدريس، حق حضور در ج

اخذ گواهي انجام كار جهت تغييرات مقداري و ريالي ماهيانه ازسوي  -3دستور پرداخت 

گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به  -4رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان 

ارج از هزينه هاي خ-6صورتحساب خدمات تشخيصي ودرماني حسب مورد  -5ذينفع 

كشور مامورين اعزامي، با امضاي رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان با ارائه مدارك 

 . مستند قابل پرداخت خواهدبود

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

و خارج از كشور،  ورزشي، مسافرت هاي علمي و مسابقات دانشجويان و كاركنان در داخل

بليط الكترونيكي و بليط ) چاپي و الكترونيكي(پروژه هاي تحقيقاتي، خريد كتب و مجالت 

هواپيما، كنگره ها، سمينارها و كارگاه هاي آموزشي و هزينه هاي خانه هاي بهداشت و 

فعاليتهاي بهداشتي و همچنين حق الزحمه هاي پرسنلي ناشي از فعاليت هاي بهداشتي 

و پژوهشي درماني كه خارج از وظايف مستمر پرسنل و بر اساس درخواست  آموزشي
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مراجع ذيربط از موسسه انجام مي پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشكي و موسسه مي باشد بدون رعايت موارد مندرج در اين ماده و بر اساس 

رد كه به گواهي مسئوالن و رئيس صورتحساب ها و يا دستور العملهاي اجرايي حسب مو

واحداجرايي رسيده باشد با مسئوليت رئيس واحد هزينه كننده با موافقت رئيس موسسه يا 

 . مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت خواهد بود

رئيس موسسه مي تواند در مواردي كه پيش بيني نشده مدارك مورد نياز را  -1تبصره 

 . تعيين نمايد

ح هاي پژوهشي آن قسمت از هزينه هاي انجام شده كه در پيشبرد طرح در طر -2تبصره 

موثر واقع شده حسب گزارش مجري طرح، تاييد ناظر و موافقت رئيس موسسه يا مقام 

 .مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهدشد

 موسسه مي تواند به منظور جلب مشاركت هاي مردمي در مراكز ارائه دهنده - 46ماده 

هاي ارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غير دولتي اقدام  خدمات نسبت به واگذاري واحد

نموده و همچنين به منظور استفاده بهينه از فضا و امكانات موجود خود مي تواند بخشي از 

خدمات خود را پس از محاسبه قيمت تمام شده و بر اساس توافق يا در قالب قرارداد با 

وقي واگذار نموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اشخاص حقيقي يا حق

 . اختصاصي موسسه منظور نمايد

پرداخت كمك يا اعانه به صورت نقدي يا غير نقدي به افراد و موسسات دولتي  -47ماده 

يا غير دولتي بالمانع است مشروط به آن كه به تشخيص رئيس موسسه، خدمت فرد 

اينگونه پرداخت ها با . اهداف و وظايف موسسه باشد حقيقي يا حقوقي ذينفع در جهت

 . اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهدشد

موسسه مي تواند براي رفع احتياجات سال بعد با عنايت به نقطه سفارش كاال  -48ماده 

ر در در موسسه در مواردي كه موضوع جنبه فوتي و فوري داشته باشد يا اين كه تاخي
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انجام امري منجر به زيان و خسارت گردد با پيشنهاد واحد اجرايي مربوطه و موافقت 

رئيس موسسه قراردادهاي الزم براي خريد كاال و خدمات با رعايت مقررات منعقد نمايد و 

در صـورتي كه قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد موسسه   

زم را به عنوان پيش پرداخت از محل منابع همان سال تاديه كند و پس مي تواند وجوه ال

 . از تصويب بودجه واريز نمايد

كسري و اضافات حاصل در ابواب جمعي امور مالي، اموال و دارائيها صندوقهاي  -49ماده 

درآمدي موسسه يا موجودي انبارها اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي كه در حكم وجه نقد 

كسري و . اضافات دوره بسته مي شود/ ا اعالم واحد مربوطه، به حساب كسري است ب

 .  اضافات مزبور به هيأت امنا گزارش و ايشان تصميم گيري خواهند نمود

در مورد آن قسمت از هزينه ها يا خريدهايي كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي  - 50ماده 

ناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از تواند براي مدت مت تجاوز مي كند موسسه مي

منوط به آنكه در بودجه تفصيلي سال مربوطه، (سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايد 

موسسه مكلف است در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت ) منظور شده باشد

 . تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد

رات موسسه در قالب بودجه تفضيلي تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت اعتبا -51ماده 

است هر مقدار از تعهدات كه تا آخر سال مالي مربوط، پرداخت نشده باشد، از محل 

شود پرداخت  اعتبارات موسسه كه در بودجه تفصيلي سال بعد بدين منظور تامين مي

خيص هيأت رئيسه در قالب قوانين خواهد شد و تا زمان تصويب در هيأت امناءبا تش

 . مربوطه پرداخت انجام خواهد گرفت

انجام هر نوع هزينه واجراي برنامه هاي توسعه اي در جهت اهداف موسسه در  -52ماده 

ساله دولت از  5چهار چوب برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي هاي موسسه و برنامه هاي 

 .يب هيأت رئيسه موسسه بالمانع استمحل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصو
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كليه واحدهاي اجرايي موظفند مبالغ تنخواه گردان دريافتي خود را كه در مقابل  -1تبصره

اند تا آخر فروردين ماه سال بعد به امور مالي موسسه عودت  آن اسناد هزينه ارائه ننموده

نوان مانده اعتبارات دهند مبالغ برگشتي از واحدها وهمچنين اعتبارات مصرف نشده به ع

 . سنوات قبل واحد و يا موسسه محسوب خواهدشد

كارپرداز ماموري است كه نسبت به خريد و تدارك كاال و خدمات مورد نياز طبق  -53ماده

از كارپردازان قراردادي . نامه اقدام مي نمايد دستور مقامات مجاز با رعايت اين آيين

گردش عمليات تنخواه گردانها . يقه معتبر اخذ گرددوپيماني بايد تا سقف تنخواه ايشان وث

 .و باالخص تنخواه كارپردازان در پايان هر سه ماه كنترل، تسويه و ترميم مي گردد

در خصوص كارپردازان رسمي تا سقف پاداش پايان خدمت ايشان وثيقه الزم  -1تبصره

دمت تنخواه داران منوط تسويه پايان خ. نبوده و مازاد بر آن الزم است وثيقه دريافت شود

 .به تسويه تنخواه ايشان خواهد بود

هرنوع بدهي سنوات گذشته براساس قوانين و مصوبات هياٌت امنا با درج در  -54ماده 

 . بودجه تفصيلي موسسه  ازمحل منابع موجود قابل پرداخت خواهدبود 

ي از طرق  زير ديون عبارت است از بدهي هاي  قابل  پرداخت  سنوات  گذشته كه به يك

 . بدون اختيار موسسه ايجاد شده باشد

 . احكام  قطعي صادره از طرف  مراجع  صالحه :  الف 

انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي  و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات  : ب 

  انجام شده مانند حق  االشتراك برق ، آب  ، هزينه هاي  مخابراتي ، پست  و هزينه هاي

 . مشابه كه خارج از  اختيار  موسسه اجرايي ايجاد شده باشد

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

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

 



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۵۹

 

 معامالت -فصل چهارم 

تجاره، پيمانكاري، اجرت و كليه معامالت موسسه اعم از خريد، فروش، اجاره، اس -55 ماده

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

 : در موارد زير نيازي به مناقصه و يا مزايده نمي باشد   -1تبصره 

 .در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي باشد  -1

سهام و يا % 51سسات تابعه كه بيش از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ومو  -2

 . مالكيت آنها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد

در مورد خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و غير منقول كه   -3

يا به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او با كسب نظر از 

كارشناسان خبره و  يا هيأت كارشناسان حداقل سه نفر ستريكارشناسان رسمي دادگ

متعهد منتخب رئيس موسسه يا با قيمت برابر يا كمتر از قيمت تعيين شده يا حقوقي كه 

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

در مورد خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و موسسات علمي و حق   -4

تراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و االخ

نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي و حسابرس منتخب هيأت امنا و 

 .خدمات هنري با رعايت موازين اسالمي و صنايع مستظرفه

مسئوليت رئيس  خريد اموال منقول و غير منقول خدمات و حقوقي كه به تشخيص و  -5

 .بود) انحصاري(موسسه و مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر بفرد 

در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاه هاي ذيربط   -6

 .دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد

ه از طرف دستگاه هاي در مورد كرايه حمل و نقل از طريق زميني، هوايي، دريايي ك  -7

 . دولتي ذيربط براي آنها نرخ معيني تعيين شده باشد
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در مورد هزينه هاي مربوط به تعمير راهبري و نگهداري و خريد قطعـات يـدكي جهـت      -8

بــراي تعــويض يــا تكميــل لــوازم و تجهيــزات ماشــين آالت ثابــت و متحــرك پزشــكي  و    

زه گيـري دقيـق لـوازم آزمايشـگاه هـاي      غيرپزشكي و همچنين ادوات و ابزار و وسـايل انـدا  

ـيس واحـد درخواسـت كننـده و تأييـد        ـئوليت رئ علمي وفني و نظائر آن به تشخيص و مس

 رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان 

 .در مورد معامالت محرمانه به تشخيص هيأت رئيسه با رعايت صرفه وصالح موسسه  -9

تبي رئيس موسسه به صورت در مورد مناقصاتي كه بنا به ضرورت وموافقت ك  -10

 .گردد متمركز توسط وزارت متبوع برگزار مي

خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و پژوهشي ورزشي و نظاير آن با رعايت صرفه و    -11

صالح موسسه و همچنين قراردادهاي پژوهشي و قراردادهاي آموزشي با اشخاص حقيقي 

ئوليت رئيس واحد وحقوقي باهماهنگي شوراي پژوهشي موسسه به تشخيص و مس

 .درخواست كننده و تأييد رئيس موسسه و يا مقام مجاز از طرف ايشان

 .خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشي از اجراي احكام قضائي  -12

  شوندي م فيتعر ريز شرح به شده، برده كار به) معامالت(فصل دراين كهي واژگان -56 ماده

 ،)مناقصه اسناد طبق( نظر مورد تيفيك نيتأمي براي بترقا استي فرآيند : مناقصه )الف

 شنهاديپ را متناسب متيق نيكمتر كهي گر مناقصه به معامله موضوع تعهدات آن در كه

 .شودي م واگذار باشد، كرده

 .دينماي م برگزار را مناقصه نيا كه نامه نيآئ نيا) 2(هماد موضوع موسسه: گزار مناقصه )ب

 مناقصه در و افتيدر را مناقصه اسناد كه استي حقوق اي يقيحق يشخص:  گر مناقصه ) ج

 .كندي م شركت
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 تداريصالحي بازرگاني فن خبره عضو سه حداقل با استي هيأت: ي بازرگاني فن تهيكم)  د

ي فني ابيارز و شودي م انتخاب گزار مناقصه موسسه سيرئي سو از مجاز مقامي سو از كه

 .رديگي م عهده بر را نامه نيآئ نيا در مقرر فياوظ ريسا و شنهادهايپي بازرگان

 گران مناقصه تعهدات انجام تواني ابيارز از است عبارت:  گران مناقصهي فيكي ابيارز )ـ ه

 .شودي م انجامي بازرگاني فن تهيكم توسطي و صيتشخ به يا گزار مناقصهي سو از كه

داردها، مشخصـات، آن در كه استي فرآيند:  شنهادهايپي بازرگاني فني ابيارز ) و  استـاـن

ي ابيارز ،يبررس گران مناقصهي شنهادهايپي بازرگاني فني ها يژگيو ريسا و دوام ،يـيكـارا

 .شوندي م دهيبرگز قبول قابلي شنهادهايپ و

 از كهي شنهادهائيپ نيب از متيق نيتر مناسب آن در كه استي فرآيند: ي مالي ابيارز ) ز

 . شودي م دهيبرگز ،اند شده تهرفيپذي بازرگاني فن نظر

 و مشروط ريغ آنها،ي امضا و اسناد بودن كاملي بررس از است عبارت: ي شكلي ابيارز ) ح

 .متيق شنهاديپ بودن خوانا

 به كه معامله در شركت متقاضي بودن يگانه از است عبارت معامله در انحصار:  انحصار )ط

 : ميشود تعيين زير طرق

 .است دولت انحصار در كه خدماتي و كاالها رايب وزيران هيأت اعالن  -1

 .معامله انجام براي متقاضي يك تنها ايجاب و عمومي آگهي انتشار  -2

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

 .ميشود مشخص قرارداد انعقاد زمان و پيشنهادها اعتبار مدت، مناقصه

 :  معامالت نصاب -57 ماده

 پنج و ستيب از كمتر 1385 سال ثابت متيق به كهي معامالت: ي جزئ معامالت) الف

 .باشد) 25830000( الير هزاري س و هشتصد و ونيميل
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 معامالت مبلغ سقف از شيب معامله مورد مبلغ كهي معامالت:  متوسط معامالت) ب

 .كندن تجاوز كوچك معامالت ارزش سقف برابر ده از و بوده كوچك

 مبلغ ارزش سقف برابر ده از شيب آنها هياول برآورد مبلغ كهي معامالت:  عمده معامالت) ج

 .باشد كوچك معامالت

 و معامله مورد مبلغ متوسط وي جزئ معامالتي برا ديخر در نصاب مبلغي مبنا -1تبصره 

 . باشديم معاملهي متقاض واحدي برآورد مبلغ عمده معامالت مورد در

 باشدي م موسسه منتخب كاردان برآورد وي ابيارز مبلغ فروش در نصابي بنام -2تبصره

 . باشد مربوطه رشته متعهد و خبره كه

 كيتفك با دينبا فوقي ها نصاب از يك هر مشمول معامالت برآورد يا مبلغ -3تبصره 

 .شود برده تر نييپا نصاب به شوند،ي مي تلق واحد مجموعه يك متعارف طور به كهي اقالم

 عمومي شاخص اساس بر فوق بندهاي در مزبور نصابهاي سقف ساله همه -4تبصره 

 اساس بر همچنين و دارايي و اقتصادي امور وزارت و مركزي بانك توسطي اعالني قيمتها

 ابالغ موسسه به و تعيين سال هر ابتداي در كه وزيران هيأت تصويب به مربوط نيقوان

 .گرديد خواهد تعديل ميگردد

 :مناقصات انواع بندي طبقه -58ماده

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

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

 و گشوده جلسه يك در گران مناقصه پيشنهاد پاكتهاي مناقصه اين در. نباشد پيشنهادها

 .شود مي تعيين مناقصه برنده سهجل همان در

 فني بررسي، گزار مناقصه تشخيص به كه است اي مناقصه:  اي مرحله دو مناقصه  -2

 و شود مي تشكيل بازرگاني فني كميته، مناقصه اين در. باشد الزم پيشنهادها بازرگاني



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۶۳

 

 ساسا بر و كند مي گزارش مناقصه كميسيون به را پيشنهادها بازرگاني فني ارزيابي نتايج

 .شود مي تعيين مناقصه برنده نامه نييآ اين) 69ماده( مفاد

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

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

 .رسد مي گران مناقصه العاط به زيني كيالكترون قيطره ب آن بر عالوه وي كتب عمومي

 مقام باالترين مسئوليت و تشخيص به آن در كه است اي مناقصه:  محدود مناقصه  -2

 فراخوان. شود تأييد ادله ذكر با عمومي مناقصه برگزاري محدوديت، گزار مناقصه موسسه

 برايي كيالكترون اي يكتب دعوتنامه ارسال طريق از موسسه سيرئ صيتشخ با مناقصه

 مناقصه اطالع به نامه نييآ اين)  77و  63 مواد( ضوابطبر اساس  صالحيتدار رانگ مناقصه

 .ميرسد گران

 نفر 3 از مناقصه ونيسيكم واصله شنهاداتيپ مورد در ميتصم اتخاذ بمنظور -59 ماده

 : شودي م ليتشك ريز بشرح

 )وي ندهينما يا( موسسه سيرئ •

سه مناقصه گزار يا واحدي كه ل فني موسئومس(ي و ندهينما اي پشتيباني معاون •

 )درخواست وي برگزار مي شود مناقصه به

 ي و ندهينما اي) دار خزانه( موسسهي مال امور ريمد •

 به مكلف اعضا تمام دارد تيرسم مزبور اعضاي نفر سه هر حضور با ونيسيكم- 1تبصره 

 عتبرم اعضاء تياكثري را با ونيسيكم ماتيتصم. هستند نظر ابراز و جلسه در حضور

 .بود خواهد

 درخصوص را خود اراتياخت است الزم موسسه در مناقصه ونيسيكمي اعضا - 2تبصره 

 صالح و صرفه تيرعا با امنا هيأت سيرئ نظر حسب كهي خدمات و زاتيتجه ،كاالها ديخر

 به، رديپذ انجام متبوع وزارتي مركز ستادي سو از متمركز صورت به كه ابدي يم ضرورت
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 نگونهيا در. ندينما ضيتفو وزارت ستاد در امنا هيأت سيرئي سو از دهشي معرفي اعضا

 پرداخت قابل موسسه توسط ريوز نظر با قرارداد طيشرا حسب مناقصه برنده وجوه موارد

 حداكثري پزشك آموزش و درمان بهداشت وزارت توسط تبصره نيا دستورالعمل. باشديم

 .گردديم ابالغ ماه 3 مدت ظرف

 مناقصه كميسيون فوظاي -60ماده 

 : است زير شرح به مناقصه كميسيون وظايف اهم 

 .مناقصه فراخوان در مقرر موعد در مناقصه كميسيون جلسات تشكيل )الف

 خوانا نيز و آنها امضاي و مدارك بودن كامل نظر از گران مناقصه پيشنهادهاي بررسي )ب

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

 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

 همناقص لغو يا تجديد درباره گيري تصميم )ز

 قرارداد ثبت نهيهز و دهيمزا و مناقصهي آگه نهيهز افتيدر نحوه درباره گيري تصميم )ر

 يرسم اسناد خانه دفتر در

 : زيراست مراحل شامل ترتيب به مناقصات برگزاري فرآيند -61ماده

 نحو به موسسه كه است آن به مشروط قيطر هر به معامله انجام:  يمال منابع تامين )الف

 مراتب و حاصل نانياطم داد قرار مدت در معاملهي مال منابعي نيب شيپ به نسبتي مقتض

  .باشد شده ديق مرتبط اسناد در

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

 ).محدود
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 .مناقصه اسناد تهيه)  ج

 .لزوم درصورت گران مناقصه كيفي ارزيابي ) د

 .مناقصه نخواافر )ـ ه

 .پيشنهادها ارزيابي ) و

 قرارداد انعقاد و مناقصه برنده نييتع )ز

 :روش هاي انجام مناقصه به شرح زير است  -62 ماده

 معامله موضوع كيف و كم به توجه با بايد خريد مأمور يا كارپرداز كوچك، درمعامالت) الف

 اخذ و صالح و صرفه عايتر با و نمايد تحقيق آن بهاي باره در) حقوق يا خدمت كاال،(

 كمترين به كيفيت تأمين با را معامله خود، مسئوليت و تشخيص به و مشخص فاكتور

 .دهد انجام ممكن بهاي

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

 اخذ و صالح و صرفه رعايت با و نمايد تحقيق آن بهاي درباره) ياحقوق خدمت كاال،(

 آمده دست به بهاي چنانچه نظر، مورد كيفيت تأمينبا  كتبي، استعالم فقره سه حداقل

 قرارداد عقد با را معامله باشد، وي همتراز مسئول مقام يا تداركاتي واحد مسئول تأييد مورد

 و ييدتأ با نباشد ممكن كتبي استعالم فقره سه اخذ چنانچه و دهد انجام فاكتور اخذ يا

 .شود مي كفايت موجود تعداد به او طرف از مجاز مقامات يا موسسه سيرئ موافقت

چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به  - 1تبصره

مي  ،منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است درصورتي كه موسسه فاقد كارپرداز باشد

ين فصل را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور توان وظايف مندرج در ا

 .خريد محول نمود

 : شود مي عمل زير هاي روش از يكي به:  بزرگ درمعامالت ) ج
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 يا و كثيراالنتشار هاي روزنامه در فراخوان انتشار طريق از عمومي مناقصه برگزاري -1

 .موسسه تيسا دري كيالكترون بصورت

 .محدود همناقص برگزاري -2

موسسه مكلف است كليه شرايط كيفي مورد نظر خود را در شرايط و اسناد : تبصره 

 . مناقصه لحاظ نمايد

 مناقصه فراخوان  - 63هماد

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

 .گزار مناقصه ونشاني نام -1

 .خدمات اي كاال وكيفيت كميت نوع، -2

 .درمناقصه شركت تضمين غمبل و نوع -3

 .پيشنهادها وگشايش تحويل اسناد، دريافت مهلت و زمان محل، -4

 مصلحت به يا ميسر آن تعيين كه درصورتي( آن مباني و معامله شده برآورد مبلغ -5

 شده ياد فهرست طبق مربوط برآورد دارد، وجود پايه بهاي فهرست كه مواردي در). باشد

 .شود مي تهيه

 حداقل نوبت سه تا كي از گزار مناقصه تشخيص به بايد عمومي مناقصه انفراخو ) ب

ي كيالكترون تيسا يا و مربوط استان يا كشوري كثيراالنتشار هاي روزنامه از دريكي

 . گردد منتشر موسسه

 ساير طريق از ماده اين  "ب" بند در مذكور  موارد بر عالوه تواند مي گزار مناقصه )ج

 را فراخوان نيز رساني اطالع هاي شبكه يا جمعي ارتباط هاي رسانه و گروهي هاي رسانه

 .نمايد منتشر

ـتفاده  يا باشد، المللي بين مناقصه برگزاري به نياز كه درصورتي )د  اعتبـاري  تسـهيالت  از اس

 حـداكثر  قـانون  مـوازين  رعايـت  بـا  و مربـوط  مجوزهـاي  كسب با بايد باشد، مطرح خارجي
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ـنعتي  و توليدي هندسي،م ،فني توان از استفاده  12/12/1375 مصـوب  كشـور  اجرائـي  و ص

   روزنامـه  يـا   مجلـه   يـك   و داخـل  زبـان  انگليسـي   هاي روزنامه از  يكي در  مربوط  آگهي

 .شود منتشر موسسهي كيالكترون تيسا يا و مناقصه موضوع با مرتبط المللي بين

 و مناقصه اسناد و طيشرا برگ و ها نقشه كه گردد حيتصر ديبا مناقصهي آگه در ) ح

 شنهاديپ و است موجود موسسهي كيالكترون تيسا يا و نيمع محل در معامله مشخصات

 خود شنهاديپ به و كرده امضاءي قبول ديق با و افتيدر آنرا از نسخه يك ديبا دهندگان

 . ندينما ميتسل و مهيضم

 : مناقصه اسناد -64ماده 

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

 : است زير مواردي حاو 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 امياي استثنا به روز ستيب حداكثر پيشنهادها اعتبار مدت •

 خدمات يا كاال وكيفيت كميت نوع، استانداردها، بازرگاني، فني مشخصات كار، شرح •

 و ساعت و روز ،آنها هاي نسخه تعداد و پيشنهادها تسليم براي مقرر مهلت و تهيه روش

 يا ندگانده شنهاديپ حضور بودن مجاز عدم اي مجاز نيهمچن و شنهادهايپ قرائت محل

 مناقصه ونيسيكم انيدرجر آنها ندگانينما

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

 .لزوم
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مدت و محل و نحوه تحويل كاال يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در  •

 . ر نمايدمواردي كه طرف معامله در تحويل كاال يا انجام كار كال يا بعضأ تاخي

تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه  •

 . نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعيين و در پاكت الك و مهر شده تسليم شود

در صورتي كه موضوع معامله عمده باشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام  •

 . شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد معامله از كاالي مورد معامله دريافت

تعيين زمان الزم براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائزمناسبترين بهاء و ابالغ به  •

 . برنده مناقصه ضرورت دارد

ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص واحد مناقصه گزار پرداخت آن به  •

 . و واريز آنبرنده مناقصه الزم باشد و ترتيب پرداخت 

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

 كه) باشد الزم كهي درصورت( آني برا قرارداد و نامه ضمانتي ها نمونه عيتوز محل •

 نكهيا ديق با زين قرارداد نمونه و ميتنظ ديبا نمونه مطابق نايع نامه ضمانت صورت نيا در

 . شنهادگردديپ مهيضم و ءامضا ديبا است قبول مورد

 و اراتياخت قبول منزله به شنهاديپ دادن و مناقصه در شركت كه نكته نيا حيتصر •

 . باشدي م گزار مناقصه واحد شده نييتع فيتكال

 از اعم(ي قانون كسور گونه هر است مكلف گزار مناقصه واحد كه نكته نيا حيتصر •

 موسسه و رديگي م تعلق قرارداد طرف به معامله بابت كه) موارد ريسا و عوارض، اتيمال

 پرداخت موقع دري ليتحوي كاال يا كاركردي بها از را باشدي م آن كسر به مكلف قانوناً

 . دينما كسر او مطالبات

 . باشد الزم گزار مناقصه تشخيص به كه اسنادي ساير •
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 برنده كهي صورت در را مناقصه در شركت سپرده است مكلف گزار مناقصه واحد •

 انجامي برا كهي صورت در را دوم نفر سپرده نيهمچن و نشود معامله انجام به حاضر ناقصهم

 . كند ضبط موسسه نفع به دينما امتناع معامله انجام از و شود رجوع او به معامله

 درصد پنج و ستيب تا را معامله مورد كار يا كاال مقدار دارد ارياخت گزار مناقصه واحد •

 يا شيافزا نيا به نسبتي فن محاسبات هيكل نكهيا بر مشروط دهد كاهش يا شيافزا

 . شود قيتطب و تيرعا متناسب كاهش

 يا و سپرده بدون و مشروط و مبهم شنهاداتيپ به ستين مجاز گزار مناقصه واحد •

 . دهد اثر بيترت رسدي مي آگه در مقرر مدتي انقضا از بعد كهي شنهاداتيپ

 ماده در آنچه بر عالوه راي خاص طيشرا ذكر كهي صورت در گزار مناقصه واحد - 65 ماده

 نامه نييآ نيا مفاد و نيقوان با كه نيا بر مشروط دهد صيتشخ الزم است شده ذكر 64

 دينما درج مشخصات و طيشرا برگ و ها نقشه در اي يآگه متن در تواندي م نباشد، ريمغا

 منظوري ول كنند حاصل عاطال آن شنهاديپ ميتسل از قبل داوطلبان عموم كهي بطور

 عنوان هر به قراردادي اجرا يا انعقاد هنگام مناقصه برندهي برا ديجد ازاتيامت داشتن

 . باشدي م ممنوع

 پيشنهادها تسليم و تهيه ترتيب -66ماده 

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

 : كنند تسليم گزار مناقصه به و تهيه زير ترتيب

 پيشنهادها و اسناد تكميل و تهيه -1

 .مناقصه فراخوان در مقرر مهلت در پيشنهادها تسليم -2

 .پيشنهادها تحويل رسيد دريافت -3

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

 .باشديكماه  و روز ده از كمتر نبايد ترتيب به مناقصه اسناد
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 : پيشنهادها تحويل و تسليم شرايط -67ماده 

 بيني پيش مناقصه دراسناد كه بجزدرمواردي درمناقصه، كنندگان ازشركت يك هيچ )الف

 .كنند تسليم پيشنهاد ازيك بيش توانند نمي باشد، شده

 هاي تپاك در بايد را خود پيشنهادهاي و مناقصه اسناد مناقصه، در كنندگان شركت )ب

 و )ب پاكت( بازرگاني فني پيشنهاد ،)الف پاكت( تضمين شامل شده مهر و الك جداگانه

 شده مهر و الك و مناسب لفاف در را ها پاكت همه و بگذارند) ج پاكت( قيمت پيشنهاد

 .دهند قرار

 كنندگان شركت شده ارائه پيشنهادهاي همه مقرر مهلت در است موظف گزار مناقصه )ج

 .نمايند صيانت ها پاكت از بازگشائي، جلسه تا و ثبت ريافت،د از پس را

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

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

 يا نقشه كه ديانم جابيا معامله نوع گزار مناقصه دستگاه صيتشخ به كهي صورت در ) ه

 هيتهي گريد مدارك اي و قرارداد و نامه ضمانتي ها نمونه و مشخصات و طيشرا برگ

 . شود هيته موسسه توسط آنها ديباي آگه نشر از قبل، شود

 شنهادهايپ گشايش -68ماده

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

 : زيراست شرح هب پيشنهادها گشايش مراحل ) ب

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

 درجلسه كنندگان

 آن وكنترل) الف پاكت( تضمين پاكت بازكردن -2

 بازرگاني فني پاكت بازكردن -3
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 كنار و آنها امضاي و مدارك بودن كامل نظر از كنترل و قيمت پيشنهاد بازكردن -4

 اي مرحله يك مناقصات در قبول غيرقابل پيشنهادهاي گذاشتن

 اي مرحله دو درمناقصات بازرگاني فني كميته به بازرگاني فني هاي پاكت تحويل -5

 كميسيون اعضاء توسط پيشنهادها گشايش صورتجلسه امضاي و تنظيم و تهيه -6

 .مناقصه

 براي گزار مناقصه به شده رد پيشنهادهاي تضمين پاكت و قيمت هاي پاكت تحويل - 7

 ذينفع به استرداد

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

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

 متيقي ها پاكت صورت نيا در. است ديتمد قابل شنهادهايپ اعتبار مدت سقف تا يكبار

 مناقصات در. شودي م انتيص گزار مناقصه دستگاه توسط شده مهر و الك لفاف يك در

 نامه، نييآ نيا 72 ماده اساس بر و گشوده درنگي ب متيق شنهادهاييپي، ا مرحله يك

 .شودي م نييتع مناقصه برنده

 جهت آنها ندگانينما يا گران مناقصه از ليتما صورت در توانديم گزار مناقصه دستگاه ) د

 . دينما دعوتي مالي شنهادهايپ شيگشا جلسه در رحضو

 : پيشنهادها بازرگاني فني ارزيابي  - 69ماده 

ي ها روش و ارهايمع اساس بر است موظف گزار مناقصهي، ا مرحله دو مناقصات در )الف

 شنهادهايپي بازرگاني فني ابيارز و گران مناقصهي فيكي ابيارز، مناقصه اسناد در شده اعالم

 .دينما اعالم و امانج را

ي مهلتي طي بررس جهينت، باشد الزم شنهادهايپي بازرگاني فني بررس كهي صورت در )ب

 اساس بر و شودي م احاله ونيسيكمي بعد جلسه به كند يم نيمع مناقصه ونيسيكم كه
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ي بازرگاني فن ازيامت كه شنهاددهندگانيپ متيقي ها پاكتي، بازرگاني فن تهيكم گزارش

 .شودي م گشوده، اند كرده رازاح را الزم

 است مجاز متيقي شنهادهايپ گشودن از شيپ تنهاي، بازرگاني فني ابيارز هرگونه ) ج

 اند نشده رفتهيپذي بازرگاني فني هاي ابيارز در كهي گران مناقصه متيق شنهاديپ پاكت ) د

 .شود گردانده باز ناگشوده ديبا

 مناقصه ونيسيكم يا و باشد دهينرسي دشنهايپ مقرر مدت در كهي صورت در -70 ماده

 را موضوع اي ديتجد را مناقصه توانديم گزار مناقصه واحد باشد، نكرده نييتعي ا برنده زين

 .كند احاله مناقصه فاتيتشر ترك ونيسيكم به الزم ميتصم اخذي برا

 حسب(ي فن تهيكم ندهينما نظر با همراه را مناقصه جهينت مناقصه ونيسيكم -71 ماده

 در و اعالم گزار مناقصه واحد سيرئ به است داشته حضور ونيسيكم در كه) مورد

 عدم صورت در شد خواهد ابالغ مناقصه برنده به جهينت واحد سيرئ موافقت صورت

 اتخاذي برا موضوع يا ديتجد مناقصه گزار مناقصه صيتشخ به مذكور مقام موافقت

 . شد خواهد ارجاع مناقصه فاتيتشر ترك ونيسيكم به ميتصم

 : مناقصه برنده تعيين و مالي ارزيابي -72ماده 

 به باشد، شده حائز را متيق نيتر مناسب كهي گر مناقصه ،يمالي ابيارز هنگام )الف

 متيق تفاوت كه شودي م اعالمي صورت در دوم برنده و شد خواهد اعالم اول برنده عنوان

 باشد نيتضم مبلغ از كمتر، اول برنده باي وي شنهاديپ

ي مبان كنترل و هيتجز و ها متيقي بررس چنانچه، متيقي ها پاكت گشودن از پس )ب

 ارجاعي بازرگاني فن تهيكم به را آني بررس تواندي م مناقصه ونيسيكم، باشد الزم آن

 ونيسيكم به راي ابيارز جهينت هفته دو ظرف حداكثري بازرگاني فن تهيكم و دينما

 .كندي م اعالم مناقصه
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 از مجاز مقام يا موسسه سيرئ كهي موارد در، متيقي شنهادهايپ گشودن از پس )ج

  .باشد كرده اعالم را مناقصه برنده او طرف

 باي كاالها فروشندگان و گران مناقصه، موسسه سيرئ صيتشخ به دهايخر هيكل در )د

 . دارند حيترجي خارج فروشندگان و گران مناقصه به نسبتي داخل تيفيك

 شاخص شنهاد،يپ افتتاح روز از قبل ديبا باشد سريم كهي موارد در گزار همناقص ) ـه

 نموده هيته محرمانه بطور مطمئن وي مقتض ليوسا با را مناقصه مورد به مربوطي متهايق

 شنهاداتيپ افتتاح روز تا دهد قرار مناقصه ونيسيكم ارياخت در شده مهر و الك پاكت در

 جهت در ها شاخص آن در مناقصه ونيسيكم ضاءاع واصله شنهاداتيپ قرائت از پس

 . دينما استفاده نهيبهي ريگ ميتصم

 ازي يك با معامله انجام به نسبت و باشد نفر يك از شيب بها حداقل حائز كهي صورت در )و

 برنده با تقدم حق نشود، توافق آنها نيب كرد خواهد نييتع ونيسيكم كهي مهلت در آنها

 حداقل نيحائز كهي صورت در. دارد سكونت كار انجام محل در كه بود خواهدي ا مناقصه

 سهيرئ هيأت نظر اخذ قيطر از را مناقصه برنده ونيسيكم باشند يكسان طيشرا واجد بها

 . نمود خواهد نييتع موسسه

 : قرارداد انعقاد -73ماده

اين . قد شودقرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منع )الف 

مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد 

دهنده اول تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد  در صورت عقد قرارداد با پيشنهاد. است

 .مي گردد

 چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائهنچنا )ب 

در صورت امتناع . ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد
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ا موضوع جهت طرح در كميسيون ترك ينفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد 

 .پيشنهاد خواهد شد ومقام مجاز از طرف ايشان تشريفات مناقصه به رئيس موسسه

. شود منعقد قرارداد ديبا نباشد سريم روز 15 مدت در لهمعام مورد ليتحو كهي معامالت در

 :  گردد ديق ريز نكات ديبا قرارداد در

  نيمتعامل نام •

  معامله مورد ليتحو طيشرا محل و تعهد انجام مدت •

 كالً يا جزئاً تعهدات انجام در معامله برنده كهي موارد در خسارت زانيوم عمل بيترت •

 . دينما ريتاخ

 نيا در باشد الزم نمونه هيته كهي صورت در ممهور نمونه طبق بر الكا ليتحو الزام •

 . شودي نگاهدار گزار مناقصه نزد و مهمور معامله نيطرف مهر با كاال نمونه ديبا صورت

 محل اتيمقتض و معامله مورد كار يا كاال مشخصات از كه نيا به معامله برنده اقرار •

 . رددا كامل اطالع كار انجام يا كاال ليتحو

 زانيم تا قرارداد مدت در معامله مورد كاهش يا شيافزا به نسبت گزار مناقصه ارياخت •

 شيافزا نيا به نسبتي فن محاسبات هيكل نكهيا بر مشروط ،قرارداد در مندرج مقدار% 25

 . شود قيتطب و تيرعا متناسب كاهش يا

 بها واحد اساس بر كار انجام كهي موارد در، آن پرداخت بيترت و معامله موردي بها •

 بها واحد اساس بر يافته انجامي كارهاي بهاي ول شود يم ذكر قرارداد در و برآورد باشد

 . شد خواهد پرداخت و احتساب

ي سو از كه بود خواهدي دستورالعمل طبق آن زيوار بيترت و پيش پرداخت مبلغ •

 .گردد خواهد ابالغ متبوع وزارت ستاد

 ندگانينما و وزرا مداخله منع به راجع قانون وضوعم تيممنوع شمول عدم به اقرار •

 . 1337 سال ماهيد مصوبي كشور وي دولت معامالت در دولت كارمندان و نيمجلس
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 متضمن نكهيا بر مشروط رديگ قرار معامله نيطرف توافق مورد كهي طيشرا ريسا •

 . نباشد فروشندهي برا شده ذكر مناقصه طيشرا در آنچه بر عالوهي ازاتيامت

 مناقصه لغو و تجديد -74ماده

 : گرددي م ديتجد ريز طيشرا در مناقصه ) الف

 .مناقصه اسناد در شده نييتع نصاب حد از گران مناقصه تعداد بودن كم -1

 .قرارداد انعقاد از مناقصه دوم و اول برندگان امتناع -2

 .شنهادهايپ اعتبار مدت انيپا -3

 .باشد شده مرتفع طرحي اقتصاد هيتوج كهي نحو به متهايق بودن باال -4

 ي قانون مراجعي را -5

 : شودي م لغو ريز طيشرا در مناقصه ) ب

 .باشد شده مرتفع مناقصه موضوع خدمات يا كاال به ازين -1

 .گردد مناقصه تيماه در رييتغ موجب كه باشد الزم مناقصه اسناد دري اديز راتييتغ -2

 .آنها مانند و ليس، زلزله ،جنگ، رينظ متعارف ريغي آمدها شيپ -3

 ي قانون مراجعي را -4

 گران مناقصه بين تباني بر مبني مناقصه كميسيون تشخيص -5

  برساند گران مناقصه هيكل نظر و سمع به را مناقصه لغو يا و ديتجد ديبا ر گزا مناقصه )ج

 اتيشكا بهي دگيرس نحوه-75ماده 

 ض اعترا نامه نييآ نيا ازي مواد نشدن اجرا به نسبت گران مناقصه از يك هر چنانچه )الف

 .كند تيشكا گزار مناقصه دستگاه مقام نيباالتر به توانديم باشد داشته

، تيشكا افتيدر خيتار ازي كار روز پانزده مهلت در است مكلف گزار مناقصه موسسه -ب

 اتمقرر مطابق، اعتراض دانستن وارد صورت در و آورده عمل به را الزمي هاي دگيرس
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 نييتع مهلت ظرف، ندهد صيتشخ وارد را تيشكا كهي صورت در و دينما اقدام مربوط

 . دينما اعالمي شاك به را الزم هيجواب شده

 انتخاب بهي ضرور مواقع دري مال وي بازرگان ي،فن ونيسيكم يا تهيكمي اعضا - 76ماده

 . گردندي م انتخاب موسسه سيرئ

ه براساس گزارش توجيهي موسسه مناقصه گزار به در مواردي كه انجام مناقص -77ماده

ن آيين نامه ميسر يا 78تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 

نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات 

ت را با رعايت ساير صالح موسسه ترتيب انجام اين گونه معامال مناقصه با رعايت صرفه و

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

 : شامل مناقصه فاتيتشر ترك ونيسيكمي اعضا - 78ماده

  موسسه پشتيباني معاون •

 موسسه مالي امور مدير •

 موسسه سيرئي فن ندهينما •

 به مكلف اعضاء كليه و دارد سميتر مربوطه اعضاي نفر سه حضور با جلسات - 1 تبصره 

 در مربوط اجرايي واحد توجيهي گزارش به نسبت خود نظر ابراز و هيأت درجلسات حضور

 تصميمات لكن هستند نظر مورد معامله انجام نحوه همچنين و مناقصه ترك تقاضاي مورد

 .بود خواهد معتبر اعضاء اكثريت راي با هيأت

بيست  در صورتي كه مبلغ معامله بيش از آئين نامه  اين) 77(در اجراي ماده  -2تبصره

 وتائيد معامالت كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويبنصاب  برابر پنجاهو كمتر از  برابر

 .هيأت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد مجاز خواهد بود



 

          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۷۷

 

بيش از پنجاه در صورتي كه مبلغ معامله اين آئين نامه ) 77(در اجراي ماده  - 3تبصره 

معامالت كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي  نصاب و كمتر از صد برابر برابر

 .رييس موسسه مجاز خواهد بود سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد

 برابر در صورتي كه مبلغ معامله بيش از صداين آئين نامه ) 77(در اجراي ماده  - 4تبصره  

معامالت كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت  نصاب دويست برابر وكمتر از

 .هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد هيأت رئيسه موسسه مجاز خواهد بود

دويست  ر صورتي كه مبلغ معامله بيش ازاين آئين نامه د) 77( در اجراي ماده - 5تبصره 

جام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه نفري معامالت كوچك باشد، ان نصاب برابر

تصويب هيأت امنا و منوط به موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد هيأت رئيسه موسسه 

 خواهدبودتائيد وابالغ رئيس هيأت امنا مجاز

در ) 63(و ) 58(رعايت مواد و با مناقصه محدود به تشخيص رئيس موسسه  -79ماده

  :موارد زير برگزار مي شود 

وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصالح  )الف

 دولتي

 در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي روجود فهرست كوتاه مناقصه گران صالحيتدا )ب

 . نمي باشد

مناقصه گران در مناقصه محدود سه مناقصه گردر صورت نرسيدن  حداقل تعداد -1تبصره 

 مناقصه گر در غير حداقل دو بار دوم با ميشود و فرآيند ارزيابي تجديد بحد نصاب يكبار

در هر صورت نحوه دعوت . اين آيين نامه خواهد بود 55تبصره ماده  6 اينصورت طبق جزء

 .مناقصه گران با نظر رئيس موسسه خواهد بود

) تي توامساختماني و يا ساختماني و تاسيسا(در مورد طرح هاي تملك دارايي  - 2تبصره 

يا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور فهرست واجدين صالحيت 
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مالك خواهد بود و در مناطقي كه دسترسي به پيمانكاران مزبور وجود نداشته  دارياستان

با تشخيص رئيس موسسه از پيمانكاران محلي با رعايت مقررات مربوطه استفاده  باشد

 . شد خواهد

 :  شود انجام ديبا ريز شرح به معامله مورد ليتحو  -80 هماد

 برحسب كاال رندهيگ ليتحو يا و دار انبار تيمسئول و لهيبوسي جزئ معامالت مورد در) الف

 ودرمورد خدمات غير قراردادي از طريق گواهي انجام كار مورد

 و كاال رندهيگ ليتحو يا و دار انبار تيمسئول و لهيبوس متوسط معامالت مورد در) ب

 . كننده تقاضا قسمت ندهينما

 تيمسئول و لهيبوسي، فن امور ريسا وي ساختمان اموري باستثنا عمده معامالت مورد در) ج

 موسسه سيرئ ندهينما و كننده تقاضا قسمت ندهينما و كار رندهيگ ليتحو يا انباردار

 حضور هامارستانيبي برايي ايميش مواد و دارو گرفتن ليتحو مورد در. رديگي م صورت

 مورد در. باشدي مي ضرور زين شد خواهد نييتع واحد سيرئ طرف از كه مربوطه مسئول

 مورد حسبي فن متخصص نفر دو يا كي يفن اموري كل بطور وي ساز راهي، ساختمان امور

 . كرد خواهند شركتيا مقام مجاز از ايشان  موسسه سيرئ انتخاب به

 ميتنظ با ماده نيا "ج" و "ب" بند در مندرج موارد در معامله مورد ليتحو -1تبصره 

 تمامي داراخدمات  يا كاال شد مسلم نكهيا از پس و شود انجام ديبا مجلس صورت

 با مسئوالن طرف از و ذكر صورتمجلس در آن مقدار و مراتب باشد،ي م الزم مشخصات

ي گواه "فال" بند در. شود گرفته امضاء ديبا خيتار و سمت وي خانوادگ نام و نام ذكر

 . باشدي م رندهيگ ليتحو يا دار انبار بعهده خدمات يا كاال مقدار و مشخصات قيتطب

، رسيد انبار يا رسيد و انبار قبض ديبا موارد تمام در شده ليتحوي كاالهاي برا –81ماده

 در و برسد انباردار امضاء به و گردد صادر باشد مسلسل شمارهي دارا كه تحويل مستقيم

 و گردد ذكر كارت و قبضي رو در انبار دفتر ثبت شماره و ثبت مربوطه كارت و رانبا دفتر
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 تواند مي ماده اين مفاد گردد ارسال موسسهي مال امور به زين انبار ديرس از نسخه يك

 .شود انجام نيز مكانيزه و الكترونيكي بصورت

يا  شودي نم وارد انبار به و گرددي م ليتحو انبار از خارج در كاال كهي موارد در -1 تبصره 

 اقدام 80و 81 مواد مفاد گرفتن نظر در با امكان ورود و نگهداري كاال در انبار نمي باشد،

 ديرس و داد خواهد انجام را مربوطه فيتكال انبارداري بجا كاال رندهيگ ليتحو و شد خواهد

 .بار ميباشديا به منزله قبض ان انبار قبض صدوري مبنا مورد حسب مربوط صورتمجلس يا

 مواد در آنچه بر عالوه معامله مورد ليتحوي برا معامله طيشرا در كهيصورت در - 82ماده 

 الزم باشد شدهي نيب شيپ موسسه سيرئ توسط يگريد فيتكال شده نييتع 80و 81

 . باشدي م االجرا

 "ج" و "ب"ي بندها در مذكور معامله مورد ليتحو مسئوالن نيب كهيموارد در -83ماده

 گرفته ليتحو ديبا كهي كاالئ يا كار به مربوط مسائل ريسا و مشخصات لحاظ از 80 ماده

 خواهد ديق صورتمجلس در را خود نظر مذكور مسئوالن از يك هر باشد نظر اختالف شود

 گزار مناقصهي اجرائ واحد يا موسسه طرف از مراكز در معامله مورد انجام بيترت و كرد

 .خواهدشد نييتع مطلع و ريبص افراد نظر جلب طبق

 : است االجرا الزم ريز موارد دهيمزا خصوص رد -84ماده

 به با تشخيص و مسئوليت خود است مكلف فروش ماموري جزئ معامالت مورد در ) الف 

 و دهد انجام را معامله دولت صرفه تيرعا با ي آنبها از قيتحق از پس و مراجعه داوطلبان

 و نام ذكر با و است شده انجام ممكني بها نيشتريب با معامله نكهيا تعهد با را مربوط سند

 .كند امضاء خيتار و سمت وي خانوادگ نام

 مزايده به تشخيص ومسئوليت رئيس اداره اموال موسسه و متوسط معامالت مورد در ) ب

 : شد خواهد انجام ريز شرح به
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 محل و روز اعت وس و معامله مورد مقدار و مشخصات و نوع مورد دري كل اطالعات -1

 در يا و روزنامه دري آگه ا يكي از شرايط فوق، درجب باشد الزم كهي طيشرا ريسا ومزايده 

 تيسا و ونيزيتلو و ويراد ليقب از گريدي انتشارات طرق و ليوسا به ضرورت صورت

 .دانبرس متقاضيان اطالع به عمومي يا موسسه معابر در يآگه الصاق وي كيالكترون

 آن يبها و يابيارز موسسه سيرئ منتخب كارشناس توسط قبال ديبا همعامل مورد -2

 اگر و شود واگذار كند شنهاديپ را بها نيباالتر كهي داريخر به مزايده در و شود نييتع

 .گرددي ابيارز ديبا مجددا نشود دايپ داوطلب شدهي ابيارز متيق حداقل

 : ديآي م بعمل ريز شرحب دهيمزاي آگه انتشار عمده معامالت مورد در -85 ماده

 در شدهي نيب شيپ مناقصهي آگهي برا نامه نيآئ نيا طبق كهي طيشرا دهيمزاي آگه در

 .شود تيرعا ديبا باشد منطبق دهيمزا عمل با كهيصورت

 در ميتصم اتخاذ و مناقصه ونيسيكم ليتشك بيترت مورد در نامه نييآ در كهي مقررات

 نيمع معامله مورد ليتحو و قرارداد انعقاد و ونيسيكم ميتصمي اجرا و مذكور ونيسيكم

 .شود اجرا ديبا باشد منطبق دهيمزا عمل با كهيصورت در شده،

 كارشناس توسط قبال بودن يا نوع آن عمده( ديعمده با تمعامال مورد در -1تبصره 

 .و اعالم شود يابيارز موسسه سيرئ منتخب

 

 تنظيم حساب و نظارت -فصل پنجم 

ال نظارت مالي بر مخارج موسسه و واحدهاي اجرايي از نظر انطباق با اين اعم -86ماده 

آيين نامه و ساير مقررات عمومي دولت و دستورالعملهاي موسسه توسط حسابرس پس از 

 . هزينه انجام مي گيرد
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به منظور وحدت رويه در شناسايي عمليات مالي موسسه و كليه واحدها تابعه  -87ماده 

و ) روزنامه و كل(و عمليات مالي را روزانه در دفاتر رسمي موسسه  مكلفند هزينه ها

 . حسابهاي مربوط ثبت و منظور نمايند

نحوه تنظيم و نگهداري حساب و تفكيك انواع حساب وسرفصلهاي حسابهاي  - 1تبصره  

العملي خواهد بود كه توسط وزارت متبوع تهيه و در اسرع  دائم و موقت بر اساس دستور

 . غ خواهد شدوقت ابال

موسساتي كه از سيستم رايانه اي استفاده مي نمايند ضمن ورود وثبت  -2تبصره  

اطالعات روزانه در سيستم مزبور عمليات ماهيانه را طي يك سند در دفاتر رسمي ثبت 

 .خواهند نمود

 در مواردي كه بر اثر تعهد زايد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين آيين نامه –88ماده

خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف موسسه در آيد، واحد اجرايي مربوطه مكلف به رد 

معامله مزبور مي باشد و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول آن 

امتناع كند و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول است و وجه مورد 

ود يا اعتبارات سال بعد واحد اجرايي مربوطه قابل پرداخت معامله در حدود اعتبارات موج

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

انجام تعهدات موسسه در قالب بودجه تفصيلي . حسابرس به نحو مناسب منعكس گردد

 .موسسه بال مانع مي باشد

ست و هر گاه بر اثر گواهي خالف واقع مسئولين امور تامين اعتبار ضروري ا  - 89ماده

مالي و با دستور مقامات مجاز ديني اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد اجرايي تابعه ايجاد شود 

ملزم به پاسخگويي به رئيس موسسه بوده و طبق مقررات انضباطي و اداري با آن برخورد 

 . خواهدشد
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موسسه دستوري را خالف مقررات تشخيص دهد  چنانچه مدير امور امور مالي –90ماده

مكلف است مراتب را كتبأ با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور گزارش نمايد در صورتي 

كه صادر كننده دستور مربوط اجراي دستور صادره را بخواهد كتبأ بايد دستور مجدد با 

ر امور مالي مكلف به در اين صورت مدي. صادر نمايد» به مسئوليت اينجانب«قيد عبارت 

حسابرس موسسه در زمان . اجراي دستور بوده و به حسابرس موسسه گزارش نمايد

رسيدگي به حسابها پس از بررسي گزارش مدير امور مالي مراتب را با اظهار نظر صريح بايد 

 .در گزارش خود منعكس و هيأت امنا را نسبت به موضوع مطلع سازد

يا مسئول امور مالي واحد اجرايي تشخيص دهد كه  در صورتي كه رئيس -1تبصره  

. پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراتب را كتبا به رئيس واحد اجرائي اعالم مي كند

هر گاه رئيس واحد اجرايي مسئوليت امر را كتبا به عهده بگيرد رئيس و مسئول امور مالي 

را كتبا به مدير مالي  واحد اجرائي مكلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع

 .موسسه و حسابرس موسسه گزارش دهد

 

 اموال، ماشين آالت و تجهيزات –فصل ششم 

و مازاد بر احتياج و همچنين اثاث ) منقول وغير منقول( موسسه مي تواند اموال – 91ماده

فرسوده خود را به تشخيص دو نفر از كارشناسان منتخب رئيس موسسه و تاييد ايشان 

آئين نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي بفروش رسانده و يا  85و  84ت مواد ضمن رعاي

به (اجاره دهد و يا به موسسات دولتي، فرهنگي يا خيريه به نحو مقتضي اهدا نمايد 

و اگر فاسد شده باشد، ) استثناي اموالي كه جزء نفائس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي است

عوايد حاصل از فروش يا تهاتر اموال . بها شناسايي نمايدمعدوم نمايد و آثار آن را در حسا

مزبور به حساب درآمد اختصاصي موسسه منظور خواهد شد و همچنين دريافت هر گونه 

از ساير وزارتخانه ها يا ) اعم از منقول و غير منقول(اموال، ماشين آالت و تجهيزات 
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ا حقوقي بالمانع بوده و پس از و افراد حقيقي ي) دولتي و غير دولتي(موسسات و نهادها 

ارزيابي كارشناس منتخب رئيس موسسه به حساب دارايي هاي موسسه منظور و ثبت 

 . خواهد شد

كليه دارائي ها و اموال، ماشين آالت و تجهيزات موسسه مي بايست وفق  –92ماده 

شده اي مي باشند كه نشان دهنده قيمت تمام  دستورالعمل هيأت امناء داراي شناسنامه

تاريخي، عمر مفيد، نرخ استهالك، روش محاسبه استهالك، استهالك انباشته، ارزش 

دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداري خريد، محل تامين اعتبار، 

محل خريد، دوره گارانتي است، ثبت دفاتر رسمي موسسه مبناي تكميل اطالعات اين 

 .شناسنامه خواهدبود

ليت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غيرمنقول در اختيار مسئو -93ماده

واحدهاي اجرايي متضامناً به عهده رئيس امور مالي و رئيس واحد اجرايي است و حفظ 

نگهداري آن با استفاده كننده و نگهداري حساب ريالي و مقداري اموال نيز به عهده امين 

 . اموال موسسه است

 

 اردساير مو -فصل هفتم 

اختالف ناشي از معامالت موضوع اين آيين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد  – 94ماده 

مي شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رئيس موسسه تعيين خواهد 

 . شد مطرح مي گردد و تصميم حداكثر افراد كميسيون الزم االجرا است

سناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي، سفته و يا هر يك دريافت ضمانتنامه بانكي يا ا – 95ماده 

از انواع تضمينات مصوب هيأت وزيران مورد عمل ساير دستگاه ها، به عنوان سپرده شركت 

در مناقصه يا مزايده و يا حسن انجام معامله بالمانع مي باشد و در هر صورت به تشخيص 

 . ودرئيس موسسه در هر زمان قابل تبديل به يكديگر خواهدب
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حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج  در قراردادها براي موسسه  ايجاد    - 96ماده 

مي شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه الزم االجرا خواهدبود كالً يا بعضاً 

 .قابل بخشودن نيست

منشاء  وجوهي كه بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه -97ماده 

اين دريافت اضافه، اشتباه پرداخت كننده يا مامور وصول يا عدم انطباق مبلغ وصولي با 

مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات 

قضايي حاصل شود توسط واحد مربوطه بنحوي كه در اداء حق ذينفع تاخيري صورت 

 . نگيرد

 .مطالبات اشخاص از موسسه خسارت تاٌخير تعلق نمي گيرد  به -تبصره   

مطالبات موسسه از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد الزم االجرا به مرحله  -98ماده 

قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي قانون اجراي احكام و آيين نامه اجراي اسناد 

 . رسمي قابل وصول خواهدبود

اشخاص به موسسه و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز  تقسيط بدهي -99ماده 

بخشودن جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب 

دستور العملي است كه توسط موسسه تهيه و پس از تصويب هيأت امناء به مورد اجرا 

 . گذارده  مي شود

ه كاركنان اعضا هيأت امناء، هيأت رئيسه ضمن رعايت قانون منع مداخل -100ماده 

اجازه ) همسران، فرزندان، والدين، خواهر، برادر(موسسه و وابستگان درجه اول ايشان 

معامله با موسسه را نداشته و در صورت وجود اين گونه معامالت، الزم است صورت 

 . مقداري و ريالي آن را با ذكر دالئل به هيأت امنا ءگزارش گردد

رئيس موسسه موظف است نسبت به تشكيل دبيرخانه هيأت امناء اقدام  -101ماده 

 .نمايدكه اعضا  آن به پيشنهاد رئيس موسسه منصوب مي گردند
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به موسسه اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود دانشجو پذيرش  -102ماده 

نمايد و در قالب اين  كرده و هزينه آن را براساس قيمت تمام شده از متقاضيان دريافت

 .آيين نامه هزينه نمايد

نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدي و يا جنسي و  -103ماده 

اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعالم واحد مربوط و با نظر كميته مالي منتخب هيأت 

ر جبران نقصان و تفريط اعتبا(امناء از محل اعتباري كه در بودجه موسسه تحت عنوان 

اين اقدام مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر . گردد منظور مي شود، تأمين مي) امور مالي

 .نخواهد بود

شود به حساب  وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول مي -1تبصره 

 .گردد درآمد اختصاصي مؤسسه منظور مي

وارد خاص ناشي از كسر مدارك، سرقت، آتش سوزي و موسسه مي تواند در م -104ماده 

ساير حوادث كه دسترسي به اصل اسناد و مدارك اثبات كننده خرج در حسابها ميسر 

نباشد به تشخيص كميته اي مركب از يك نفركارشناس مالي با انتخاب مدير امور مالي، 

شتيباني و با ابالغ نماينده رئيس موسسه، يك نفركارشناس امورحقوقي با انتخاب معاون پ

رئيس موسسه موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسي و با تنظيم صورتمجلس 

با اكثريت آراء پس از تصويب هيأت رئيسه به هزينه قطعي منظور و در صورتهاي مالي 

 .اعمال و تسويه گردد

ستاد  به منظور تهيه دستورالعملهاي مالي و بودجه اي و پيگيري تعهدات -105ماده

وزارتي مرتبط با اين آئين نامه و پاسخگوئي به مسئولين مالي موسسات دو كميته فني 

تخصصي مالي و بودجه توسط وزارت متبوع با شرح وظايف ابالغي  با تركيب زير تشكيل 

 :مي گردد 



          مجموعه قوانين مرتبط با هيأت امناء  ۸۶

 

با حكم وزير بعنوان رئيس ) حسب مورد(پنج نفر از مديران مالي و بودجه موسسات  •

 مقام مجاز از طرف ايشانهيأت امناء يا 

دو نفر كارشناس به انتخاب وزير بعنوان رئيس هيأت امناءيا مقام مجاز از طرف  •

 .ايشان

 .احكام اعضا كميته از تاريخ ابالغ به مدت يك سال خواهد بود -1تبصره 

در مواردي كه در تفسير اين آيين نامه اختالف نظر وجود داشته باشد مرجع  -106ماده 

تبصره در  57ماده و  106اين آيين نامه در . ه رئيس هيأت امنا خواهدبودتعيين كنند

قانون تشكيل هيأت امنائ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و  7اجراي بند ط ماده 

ميباشد كه به تصويب هيأت امناي آن دانشگاه رسيده است و جهت اجرا صوب پژوهشي م

 .ابالغ شده است

 


