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نامه مالی و معامالتی  یینآ
دراجراي دانشگاه ها  و دانشکده  هاي  علوم  پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی  کشور

و پژوهشی تشکیل هیئت امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالیقانون  7ماده  ط" "بند 
1388تیر ماه 

اتیفصل اول : کل
انستیتو پاستورعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / مستقلمالی و معامالتی دانشگاه / دانشکده امور- 1ماده  

د بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.  نکه منبعد موسسه نامیده می شوخشیو توانبدانشگاه علوم بهزیستی و
شـامل : منطبق  با تشـکیالت مصـوب   مستقل ، وابسته ) (اجراییکلیه واحدهايوشامل ستاد موسسه- 2ماده 

که هر واحد باشد ه می، بیمارستانها ، شبکه بهداشت و درمان ، شعبه بین الملل و غیر، مراکز تحقیقاتیدانشکده ها 
هايکه موسسه مجاز است هر یک از بیمارستانها، شبکهعهده دار اجراي  قسمتی از برنامه هاي موسسه می باشد. 

بهداشت ودرمان شهرستان ، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی خود را با پیشنهاد معاونت ذیربط در موسسه تائید هیئت 
نوان واحد اجرایی مستقل تعیین نماید.رئیسه موسسه و تصویب رئیس موسسه بع

اطالق میشود که عهده دار بخشی از تولیـد خـدمات   اجرایی ( مستقل ، وابسته ) به واحدهایی واحدها–1تبصره
واحد اجرایی مستقل با ابالغ رئیس موسسه به یکـی از روشـهاي هیئـت امنـایی ، شـرکتی ،      باشد . وموسسه می

اره میشود .که دستورالعمل آن به تصویب هیئت امناء دانشگاه رسیده باشد .تعویض اختیار و مانند آن اد
مستقل و وابسته از لحاظ سیاست گذاري تابع قوانین و مقررات و تصمیمات موسسه و واحد اجرایی همه - 2تبصره

انشگاه میباشد اجراي مصوبات جلسات هیئت امناي آن دوآئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و مکلف به رعایت 
ولی واحد اجراي مستقل صرفا از لحاظ عملیات مالی و معامالتی در چارچوب این آئـین نامـه مـالی و معـامالتی و     
دستورالعمل هاي ابالغی از سوي رئیس هئیت امناء یا مقام مجاز از طرف ایشان که توسط کمیته فنـی تخصصـی   

ه مستقل و مسئول میباشد.این آئین نامه تهیه شد105موضوع ماده مدیران مالی 
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یک سال هجري شمسی است که از اول فروردین ماه هرسال شروع ودرآخراسفندماه سال مالی موسسه - 3ماده 
همان سال پایان می یابد.

نهایی صورتهاي مالی نسبت به تهیه تا پایان تیرماه سال بعدموسسه مکلف است  با رعایت مقررات مربوطه- 4ماده 
ز امضاء اکثریت هیئت موسسه ، جهت اظهار نظر به حسابرس مستقل ارائه نماید امضاء رئـیس هیـات   اقدام و پس ا

رئیسه و معاون پشتیبانی و مدیر امور مالی الزامی است .
چنین قراردادهاي  موسسه و هموموارد مشابه)،سفتهچک ،از جمله:(کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی- 5ماده 

و مدیر مـالی موسسـه  )یا مقامات مجاز از طرف ایشان(رئیس موسسه با امضاء، نین و مقررات مربوطه بر اساس قوا
بود.معتبر خواهد(یا مقام مجاز از طرف ایشان ) 

عتبـارات و   در استان یک فقره حساب اصلی به منظور اسـتفاده از ا خزانه معیناز طریق خزانه یا موسسه- 6ماده 
خصـوص افتتـاح   و موسسه مـی توانـد در  دافتتاح می نمایمجازبانکهاي نین بودجه سالیانه نزدوجوه مصوب در قوا

مورد نیاز براي پرداخت و یا ادامه استفاده از حسـابهاي پرداخـت موجـود بـا رعایـت مقـررات ایـن        يسایرحسابها
اقدام نماید.  أخزانه راسمه بدون  اخذ مجوز از آیین نا

رئـیس  یـا مقامـات مجـاز از طـرف     (وسسه به امضاء مشترك رئیس موسسـه  محسابهايبرداشت از - 1تبصره
بود. خواهد)ويمقام مجاز از طرفیا (( خزانه دار) امور مالیمدیر و  )موسسه

و رئیس امور مالی واحداجرایی اجرایی به امضاء  مشترك رئیس  واحدواحدهاي برداشت از حسابهاي - 2تبصره
واهد بود. خاجرایی

واحدهاي اجراییپشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در در صورت پیشنهاد معاون - 3تبصره
رئـــیس واحـــد و رئـــیس مشـــترك بـــه امضـــاي "تنخـــواه تـــدارکاتی" عنـــوان ، حســـاب بـــانکی تحـــت 

افتتاح نمود. واحد اجرائیمالیامور 
به اطالع هیئـت امنـا   اجرایی الزم است ي بانکی موسسه  و واحدهاي حسابهاکلیه فهرست و  شماره - 4هتبصر
برسد. 
اند به تعـداد مـورد نیـاز    اجرایی آن  می توواحدهاي در آمدهاي اختصاصی ،  موسسه وتمرکزبه منظور - 7ماده 

نامـه  آیـین ایـن ) 6(مـاده مفـاد  ملحـوظ داشـتن   بـا بانکهاي مجاز کشـور رحسابهاي بانکی غیر قابل برداشت د
اختصاصـی جرایی موظفند درآمـدهاي  استانها ) افتتاح کنند. موسسه و واحدهاي امعینخزانه خزانه یا ( از طریق

آنرا عودت خواهد داد. اًبه این  حساب ها  واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینراخود 
ا نظایر آن دریافـت مـی شـود،    و یودیعه که به عنوان سپرده وجه الضمان وثیقهبه منظور تمرکز وجوهی- 8ماده 

دهاي اجرایـی مکلفنـد   یکی از بانکهاي مجاز کشور افتتاح مـی گـردد. واحـ   حساب بانکی خاصی توسط موسسه در
فقـط بـه   تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حسـاب  فـوق   وجوهی را که 

مربوطـه  آیـین نامـه   مفـاد  یا ضبط آن به نفع موسسـه بـا رعایـت    واریز کننده منظور استرداد وجوه فوق الذکر به 
. داد خواهد
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جهت انجام می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب: رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان )تبصره 
سـاب وجـه مربوطـه قابـل     استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسـویه ح موسسهجاري یا سرمایه گذاري امور 

تادیه باشد. 
رشته هاي امور مالی  واجد صالحیت سال  از بین کارشناسان )  به مدت چهار( خزانه دارمالی مدیر امور- 9ماده  

یئت رئیس موسسه با تصویب همعاون پشتیبانی و تأیید حرفه اي  و اجرائی به پیشنهاد چهار سال تجربه با حداقل 
انتخاب و به این آیین نامهمفادمنظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی الزم بر اساسیس موسسه به امنا و ابالغ رئ

انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :  این سمت جهت 
هداري  و  لیات امور مالی و محاسباتی  و نگتهیه و تدوین صورتهاي مالی موسسه از طریق  نظارت  مستمر بر عم- 1

کم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سـالمت آنهـا و   او مقررات حا  بر طبق این آیین نامهتنظیم حسابه
یت. مدیرتهیه گزارشات  موردي 

حفظ  و حراست از اسناد و نین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه جهتهماهنگی در اجراي قوانظارت و - 2
.دفاتر مالی 

مقـام مسـئول موسسـه    ه هاي نظارتی قانونی با همـاهنگی  ه حسب مورد  با دستگامالی موسستبادل اطالعات - 3
مکاتبه با واحدهاي تابعه دانشگاه حسب ضرورت .

و پیگیري و نظارت مستمر بر وصـول بـه   ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارنگهداري و تحویل و تحول وجوه نقد- 4
.موقع درآمد هاي موسسه 

.وابسته  مستقل وواحد هاي اجرایی امور مالی یسرئالی رعملکرد  منظارت ب- 5
،  ماشین آالت و تجهیزات و دارائی هاي موسسه مقداري و ریالی اموالشناسایی و نگهداري حساب - 6
مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی ه تفویض اختیارات جهت امضاء هاي مجاز درکنترل کلیاطالع و - 7

بین آنان .
ایجاد وحدت رویه و قابلیـت مقایسـه   ، به منظوراساس شکل متحدبر،حسابها(طبقه بندي )اجراي کدینگ - 8

گزارشات مالی بین موسسات پس  از تصویب رئیس هیئت امنا. 
اموریردبر عهده مدر  چارچوب بودجه تفصیلی  مصوب هیئت امنا موسسه کهعملیات مالیاز آن بخشاجراي- 9

.مالی میباشد
پیگیري و به روز رسانی مانده حسابهاي سنواتی .- 10
نظارت بر اجرایی نمودن روش هاي متداول حسابداري در موسسه و اجراي دستورالعملهاي پیش پرداخت و –11

علی الحساب تقسیط بدهی و تضمینات و انبارگردانی ، رسیدگی ، دارایی هاي ثابت و تنخواه گردان و مسئول اجراي 
رآیند .این ف

یا به هر دلیل قادر از سمت خود استعفا داد ءیئت امناتایید شده ه(خزانه دار)مالیمدیر اموردرصورتیکه :1تبصره
فرد واجد شرایطی را تا تشکیل اولین جلسه هیئت امناء بعنوان سرپرست می تواندبه همکاري نبود ، رئیس موسسه 

در اولــین جلســه هیئــت امنــاء نســبت بــه تعیــین تکلیــف امــور مــالی منصــوب نمایــد . موسســه مکلــف اســت
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یس موسسه و تأیید ئضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رمدیر امور مالی ( خزانه دار ) اقدام نماید . 
ن آئین نامه را در ایمدیر امور مالی ( خزانه دار ) میتواند وظایف تعیین شده خود.هیأت امناء امکان پذیر می باشد. 

به معاونین یا روساي امور مالی واحدها حسب مورد تفویض نماید .
حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم مدیر مالی قبلی و بعدي مکلفند:2تبصره

گیرنده رسیده مجلس باید به امضاي تحویل دهنده و تحویلصورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورت
باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردي که مدیر مالی از تحویـل ابـواب جمعـی خـود     
استنکاف نماید یا به هر علتی حضور وي امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وي بـا حضـور حسـابرس و    

د. این موارد در خصوص رئـیس امـور مـالی واحـدهاي     نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد ش
اجرائی نیز صادق بوده و الزم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد

موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسـات  - 3تبصره 
ل واحد هاي وصول درآمد نمی باشد.  واگذار نماید . این بند مشموواجد صالحیت

تغییر مدیر امور مالی به پیشنهاد رئیس موسسه و موافقت هیئت امناء مقدور میباشد و انتخاب مجـدد  - 4تبصره 
ایشان با تائید هیئت امنا بالمانع میباشد .

خود  اجرایید واحدهايبه منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعدا- 10ماده 
واحدهاي اجرایی مستقل . تهیه نمایدهامجزا ایجاد نموده و صورتهاي  مالی مستقل  جهت  آن  واحدعملیات مالی 

همچنین مکلف به رعایت مواد زیر است .
ارایـی و درآمـد  سهم اعتباري کلیه واحدهاي اجرایی مستقل از سرجمع اعتبارات مصوب هزینه اي ، تملـک د –1

آئـین نامـه   4اختصاصی دانشگاه که در قانون بودجه هرسال تعیین و تصویب میگردد توسط کمیته موضوع مـاده  
تی ، پرسنلی ، امکانات فیزیکی وظایف اتعیین و به واحدهاي مزبور ابالغ میگردد و براساس سرانه پروژه هاي تحقیق

رتهاي مالی سال قبل حسب تشـخیص رئـیس   حول شده و شاخص هاي عملیاتی تنظیم بودجه و درازاء ارائه صوم
موسسه تعیین میگردد .

سرمایه اي و درآمد اختصاصی حواله شده به واحدهاي اجرایی مستقل داراییتملک–کلیه اعتبارات هزینه اي –2
بعنوان هزینه قطعی در موسسه ثبت خواهد شد و روسا و مسئولین امور مالی این واحدها مسـئول پاسـخگوئی بـه    

بعهده مسئول امـور مـالی واحـد    9ع قانونی و نظارتی خواهند بود و کلیه شرح وظایف مرتبط مندرج در ماده مراج
مربوطه میباشد .

ضروري است واحدهاي اجرایی مستقل ضمن نگهداري کلیه اسناد مالی صورتهاي مالی حسابرسی شده خودرا - 3
م حسابرسی جهت تصویب بـه سـتاد   سسه پس از انجاحداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال حسب کدینگ نمونه مو

.ه تحویل و هیئت رئیسه موسسه نسبت به بررسی و تصویب آن حداکثر تا خرداد ماه همان سال اقدام نمایندموسس
مورد درخصوص هریک از واحدهاي اجرایی مسـئول کنتـرل ضـوابط ایـن     حسب موسسه و معاونین موسسه –4

و مسئولیت اجرایی مفاد این دستورالعمل بود رفت به هیات رئیسه موسسه خواهند دستورالعمل و ارائه گزارش پیش
با رئیس آن واحد اجرایی میباشد .
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بـه پیشـنهاد   کـه  مرتبط با امور مالیداراي مدرك دانشگاهیفردي است واحد اجراییرئیس امور مالی- 11ماده  
سـال  4بـراي مـدت   ، موسسه و ابـالغ  معـاون پشـتیبانی    مالی  (خزانه دار) مدیر امورو تایید اجرائیواحدرئیس

واحدرئیسنظر اجرایی مالی را زیر کلیه عملیات واحدمالیاین سمت منصوب می شود. رئیس امورانتخاب و به 
مور ودر مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر اداد. مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدامورمدیرو اجرایی

به وي محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این نامه و این آئینموسسه الیم
جرایی وابسته ، تا قبـل از تسـویه   رخصوص روساي امور مالی واحدهاي ادآئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

د با مسئول امور مالی واحدهاي اجرایی خواهد بـود.  حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسنا
تفویض گیرنده ضمن تعهد به پاسخگویی به مقام تفویض کننده ، مکلف به رعایت مفاد این آئین نامـه بـوده و   فرد 

در مراجع قانونی و نظارتی پاسخگو خواهد بود .اًشخص
اشـد  نداشـته ب مرتبط در واحد اجرایی وجود  و داراي مدرك  دانشگاهی صالحیت داردرصورتیکه فرد : 1تبصره

باشد.به بکارگیري افراد داراي تجربه کافی میمجازواحد اجرایی 1387حداکثر تا پایان سال 
: تغییر رئیس امور مالی واحد اجرایی به پیشنهاد مدیر امور مالی و موافقت رئیس موسسه مقدور میباشد . و 2تبصره 

ید رئیس موسسه  بالمانع میباشد .انتخاب مجدد ایشان با تائ
جلسـه هیئـت امنـا سـالیانه از بـین      که به پیشنهاد رئـیس موسسـه در  حقوقی است حسابرس شخص- 12ماده 

ساالنه در هیئت امنا قرائت گزارش حسابرسی .نتخاب می گردداجامعه حسابداران رسمی)(عضو حسابداران رسمی
س به ازاي هر بند اظهار نظر،  تصمیم گیري و تعیین تکلیف خواهـد  حسابربندهاي گزارش و هیئت امنا نسبت به 

نمود. الزم  اتخاذ خواهدات نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهاي مالی موسسه تصمیم
عملیات مالی و حسابداري موسسه و اظهـار نظـر نسـبت بـه آن     یف حسابرس رسیدگی به اسناد اوظ- 1تبصره

اس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد. براس
شـده  در مـدت مشـخص  ت امنـا  هیئاز سوي موظف به پیگیري  تکالیف  تعیین شدهرئیس موسسه - 2تبصره 

نمود. گزارش خواهدنتیجه را به هیئت امنابوده ودرخصوص هر بند گزارش حسابرس 
موسسه ( رئیس موسسه ، معاون پشتیبانی نسخه به 3که نسخه تهیه8سه در گزارش حسابرس موس- 3تبصره

تحویل خواهد شد. اًو بقیه به دبیرخانه  هیئت امنا مستقیم)مالی  ( خزانه دار)مدیر امور، 
داراییها ، بدهیها ، هزینه هـا  و تعهـدهاي   ،موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه- 13ماده  

ثبت دوران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش هاي متداول حسابداري در حسابهاي خمالی در مقابل دیگ
نگهداري نماید. و

: حسابهاي سنواتی و راکد شامل سپرده ، علی الحساب ، پیش پرداخت ، که سال ایجاد آن قبل از قـانون  1تبصره 
ضـروري  ته جهت پیگیري در موسسه میباشد .تشکیل وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و فاقد اسناد مثب

است صورت ریز آن به هیئت امناء موسسه گزارش و درصورت تصویب هیئت امناء به هزینه قطعی گرفته شود.
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بودجه و منابع مالی درآمد–فصل دوم 
بینـی   تفصیلی برنامه مالی موسسه است که براي یک سال  مالی تهیه می شود و حاوي  پـیش بودجه - 14ماده 
و دیگراز هر محل ممکندرآمد اختصاصی) و،تملک دارایی،(هزینه ايموسسهدریافت ها  و منابع مالی کلیه  

براي اجراي برنامه هاي عملیاتی  ساالنه موسسـه و پرداخـت   تابعهبرآورد مصارف  مالی ستاد و واحدهاي  اجرایی  
تصویب هیئت امنـا  و به ه توسط رئیس موسسه پیشنهاد کشدقالب برنامه هاي  مختلف می باتعهدات معوق در 
موسسه می رسد.

:  موسسه ملزم به پیروي  از فرمهاي  تدوین شده  بودجه تفصیلی دبیرخانه  هیئت امنا خواهد بود . 1تبصره
تصویب  هیات با(:  موسسه مجاز به جابجایی ، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه هاي  بودجه  تفصیلی 2تبصره

یلی  توسـط  حسـابرس    حداکثر به میزان بیست  درصد برنامه ها می باشد عدول از برنامه هاي بودجه  تفصـ )امنا
منعکس می گردد. ءگزارش ایشان  به هیئت امناکنترل و در

الزام به رعایت تصاصی موسسه ، بدون خاز اعتبارات  بودجه عمومی  دولت و درآمد  ادرصد 3حداکثر - 3تبصره
در اختیار رئیس موسسه بوده و حسب صالحدید ایشان  به هزینه گرفته و سایر مقررات عمومیمفاد این آئین نامه

. شدخواهد
برنامـه عملیـاتی    پـیش بینـی   اي را تهیه نمایـد کـه در آن   برنامه اجرایی ساالنهموسسه موظف است - 15ماده 

و طرح هـاي  تملـک   هزینه ايمل کلیه فعالیتهايکه شاب برنامه استراتژیک در قالبراي مدت یک سال موسسه 
ف  اهددر راستاي دستیابی به اهزینه ايدارایی  و سرمایه گذاري در جهت  تجهیز ،  بهبود و  یا گسترش  فعالیتهاي 

د. و الزم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصیلی  موسسه  منعکس گردصورت می پذیردشدهتعیین
:  عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است  که براي رسیدن  به هدف هاي برنامه جاريفعالیت هاي  - 16ماده 

طی  یک سال  اجرا می شود.  
و هزینه هاي دوره مطالعه و خدمات  مشخصی و مخارج سرمایه اي  :  مجموعه عملیات و عمرانیطرح - 17ماده  

اعی  بر اساس مطالعات توجیهی  ، فنی و اقتصادي  ، اجتمـ واهداف موسسهی بهدستیابدر  جهت یا اجرا است که 
پس از تصویب  هیئت امنا ، توسط  موسسـه انجـام و   به صورت سرمایه گذاري صدر مدت معین و با اعتبار مشخ

اصـی تـامین    ن از محل  منابع عمومی دولت  (کمک )  یا اعتبـارات اختص ي اجرایی  آیا قسمتی از  هزینه هاتمام 
.می گردد

جهت  اهداف موسسه ، تجهیز  مجموعه عملیات مشخصی است  که درفعالیت هاي  سرمایه گذاري  :- 18ماده  
تعیین بازده منافع مورد پیش بینی  باو بهبود و گسترش فعالیت هاي  موسسه یا رفاه کارکنان  با تعیین  نرخ بازده

در مطالعه توجیهی  ، فنی و اقتصادي صورت می گیرد. اینگونه فعالیتهـاي   ( حسب وظایف  حاکمیتی )اجتماعی 
الزم است ، به تصویب  هیئت امنا  برسد.
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، تملک دارایی و اختصاصی منظور شده در قوانین بودجه هزینه ايمنابع مالی موسسه شامل اعتبارات - 19ماده 
شده از سوي وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی ، استانی ، وجوه حاصل یا ابالغ  اعتبار حواله وجوه ساالنه دولت و یا 

یا و کمک هاي مردمـی و  از تسویه مطالبات سنواتی ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع و هدا
تسهیالت  بانکی می باشد. 

موسسه در سال قبل بر اساس  بهاي اعتبارات مورد نیاز از  محل  منابع عمومی دولت جهت هر سال - 1تبصره
یم و به مراجع  ذیصالح  ارائه می شـود  تـا بـه    ظسه  تنستمام شده خدمات و کسري سرمایه در گردش توسط مو

صورت کمک در  بودجه  کل کشور  منظور و تصویب شود. 
موسسـه  تحقق یافته و اعتبارات اختصاصی  معادل  کلیه درآمدهاي  وصولی  ( در آمد اختصاصی )  - 2تبصره

کالً قابل هزینه می باشد. پس از وصول از خزانهمی باشد که به حساب خزانه واریز شده  و
درآمد اختصاصی  شامل کلیه در آمدهایی است  که طبق  مقررات در  اجراي  وظایف  موسسه و یـا  - 3تبصره

نی ، دارویـی و غـذایی  ، فرهنگـی  ، تبلیغـاتی    در ازاي  ارائه  خدمات  آموزشـی ،  پژوهشـی  ، بهداشـتی  ، درمـا    
رفاهی ، ورزشی ، مشاوره اي  ، فنی  و وجـوه حاصـل از خسـارات وارده بـه امـوال       همایشهاي علمی،کنگره ها ،،

منقول  و غیر منقول  ،  جرائم غیبت ، فروش  مواد زائد و بدون استفاده ، فروش و یا اجاره خودرو و ماشین آالت و 
دادهـا و قولنامـه هـا و    رقراايوجوه حاصـل از  عـدم اجـر   و همچنینو امکانات موسسه ابنیه، امالك وات زتجهی

ویا کلیه موارد مطروحه  پیش بینی و یا ضبط سپرده ها و ضمانت نامه ها تعهدات  اشخاص  حقیقی  و یا حقوقی 
. ده باشدصادر شناء مت ائشده در این آیین نامه وصول گردد  و یا  مجوز  وصول  آن توسط هی

اعتبارات دریافتی  موسسه از هر  محل ممکن ( در صورتی که  قوانین  حاکم بر آن مغایر با  مفاد این  :4تبصره
اعتبارات  موسسه افزوده شده  و در قالب  مفاد این  آیین نامه قابل مصرف میباشد.آیین نامه نباشد)  به سر  جمع 

مشـارکت یـا   ،است به بمنظور افزایش  درآمدها و تامین مالی  بهینه نسبت  به واگذاري ه مجاز سموس- 20ماده  
پس و یا فعالیت هاي اقتصادي خودغیر منقول و امالك وابنیهو اموالبال استفاده از فضا  و امکاناتفروش ظرفیت

یـا دیگـر   غیر دولتیاز طریق  بخش  صالح موسسه ، و بین المللی )  و بررسی صرفه  واز بازاریابی  مناسب ( ملی 
به نحوي  که وظـایف  حـاکمیتی  آن مخـدوش    .اقدام نمایدءموسسات دولتی پس از کسب  مجوز از  هیئت امنا

نگردد.  
موسسـه جهـت اجـرا بـه معاونـت       توسط رئـیس ءت امنائاز  تصویب هیبودجه تفصیلی  موسسه پس - 21ماده  

موسسه ابالغ می گردد. پشتیبانی 
بر مبناي قیمت تمام شده  خدمات و عملکرد  و حجـم   واحدهاي اجراییبهتنظیم و تخصیص  اعتبار - 22ماده  

به تناسب حق السهم آنها از کل اعتبار موسسه خواهد بودمرتبطعملیات متناسب با ارائه خدمات  
رتمزد مسـتقیم  ، مـواد و سـربا   قیمت تمام شده خدمات ، عبارت است از  مجموعه  هزینه هاي دس- 23ماده 

یند عملیات امور مالی شناسایی شده باشد. آدر  یک واحد  خدمت که در فرو هزینه استهالك جذب شده  
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بـر مبنـاي   و بر اساس  سیاست گذاري  هیئـت رئیسـه  موسسـه    اجراییيتخصیص منابع به واحدها- 24ماده  
اعالم شده از محل  منابع عمومی  دولت و سایر منابع و همچنین تخصیص منابع تعهد شده و درآمدهاي  وصولی  و 

موسسه توسط  کمیته اي مرکب از رئیس موسسـه  ، معـاون   هزینه ايعملیاتمفاد بودجه تفصیلی  در راستاي  
ون تعیـین و توسـط معـا   عملکرد واحـدها  بودجه با توجه به مدیر امورمالی  ( خزانه  دار)  ، مدیر امورپشتیبانی  ، 

به ایشان ابالغ می گردد  واحدهاي اجرایی  موظفند بر اساس برنامه و اعتبـارات تخصـیص یافتـه اقـدام     پشتیبانی
بود. در این مورد در مقابل  رئیس موسسه مسئول خواهداجرایینمایند و رئیس واحد

بینی شـده  تهیـه و تنظـیم     مه هاي اجرایی موسسه  و یا تغییر در منابع  پیش انرصورت تغییر در بدر- 25ماده 
امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است  ءاصالحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب هیات امنا

در کلیه پرداختها اولویت با  پرداختهاي  پرسنلی و ماموریتهاي  اصلی موسسه است. 
نرسیده باشد  تا زمان تصویب به ءبه تصویب هیات امناچنانچه در شروع سال  مالی  بودجه  تفصیلی - 26ماده 

مجـوز  خـرج  بـر    ماهت رئیسه  هر تصویب هیئپس ازدر انجام امور موسسه اي وقفه هرگونه منظور جلوگیري از 
بودجه کل کشور همان سال و درآمـد  در قانون موسسه مصوبتملک داراییو هزینه اياعتبارات 12/1مبناي

شد.ولی صادر خواهداختصاصی  وص
با در نظر گرفتن نیات اهدا کننده به مصرف می رسد  و از ي مردمیو کمکها، وقف نحوه مصرف هدایا - 27ماده 

موسسـه ثبـت و  ارزش ریالی  آن شناسایی و درحساب  مربوطه در دارایی هايهدایاي غیر نقدي تاریخ واگذاري 
صرفا کمک نقدي باشد به حساب درآمد اختصاصی واریز میگردد .ندهدر مواردي که نیت اهدا کنشناسایی میگردد.

ي  به عللی رسیدن بـه اهـداف   پس از تصویب بودجه  طرح هاي تملک دارایی سرمایه ادر مواقعی که- 28ماده
چنـد طرحـی را کـه    ،طرح ها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد موسسه می تواند با تصویب  هیات امنا کلیه 

ایـن طرحهـاي ا  اعتبارات سایر  طرح هـاي  همـان برنامـه را در مـورد    تکمیل نمایند ویت دارند  طبق برنامهاولو
. دانبرساءت امنئیلی طرح هاي تملک دارایی اصالح و به تأیید هیدر بودجه تفصهزینه وولویت دار 

نه هایپرداختها و هز- فصل سوم 
انجام عملیات و برنامه هاي موسسه در نیل به اهداف موسسه و ه در جهت اعتبار عبارت است از مبلغی ک- 29ماده 

پرداخت  هر گونه وجهی  توسط موسسه منوط به رسد.  میبه مصرف ءت امناهیئمصوبچارچوب بودجه تفصیلی
موسسه می باشد. ،یلیهاي بودجه تفصه واصالحیپیش بینی اعتبار الزم در بودجه  تفصیلی

در بودجه موسسه به خودي خود براي اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حـق نمـی کنـد و    اعتباروجود : 1تبصره 
استفاده از اعتبارات باید در قالب تخصیص هاي صادره و با رعایت مقررات این آیین نامه باشد.
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انواع  پرداختهاکلیه پرداخت ها با دستور  رئیس موسسه یا مقامات  مجاز از طرف او انجام می پذیرد.- 30ماده  
خریـد امـوال ،   - 5هزینـه  - 4علـی الحسـاب    - 3پیش پرداخت  - 2تنخواه گردان  - 1عبارت است از : ،موسسه

جهیزات و تملک دارایی سرمایه اي تن آالت و یماش
جز در مـواردي کـه قـوانین و مقـررات ترتیـب      تابعهکلیه پرداخت هاي موسسه و یا واحدهاي اجرایی- 31ماده 

از طریق حسابهاي بانکی مربوطه و به وسیله چک انجام می گیرد. منوط به  آنکه گواهی بایدگري مقرر داشته انددی
برموارد زیر باشد:بانک حاکی 

 انتقال وجه به حساب ذینفع
  پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
  حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او

در موارد استثنائی که با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وي اخذ امضـاء از گیرنـده   : 1تبصره
دایر بر پرداخت وجه به ذینفع (بصورت چک یا وجه مقدور یا به مصلحت نباشد ،تأیید یکی از مقامات مذکور ،

نقد ) رسید دریافت کننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است. 
تنخواه  گـردان حسـابداري : عبـارت اسـت از وجـوهی کـه خزانـه از  محـل اعتبـارات مصـوب بـراي             - 32ه ماد

انجام هزینه هاي سال و بدهی هاي  قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار موسسه قرار می دهد. 
بـا تاییـد رئـیس    (خزانه دار)مالیمدیر امورتنخواه گردان پرداخت عبارت است از  وجهی  که از طرف - 33ماده 

(رئـیس یا مقامات مجاز از طرف ایشان براي انجـام هزینـه هـا و خریـدها در اختیـار  واحـدهاي اجرایـی       موسسه 
قرار مـی گیـرد. تـا بـه تـدریج هزینـه شـده و پـس از تحویـل  و شناسـایی اسـناد مثبتـه             کارپرداز)امور مالی و

کارپرداز تا سـقف معـامالت کوچـک میباشـد ، در مـوارد      سقف تنخواه شد. هزینه ،  تنخواه گردان  ترمیم خواهد
قابل تغییر است. به تشخیص رئیس موسسهپرسنل مسئول تعداد یا اضطراري سقف 

عبارت است از  پرداختی که از محل اعتبارات  مربوط بر اساس احکام و قرادادهـا بـر   ،پیش پرداخت- 34ماده  
طرف ایشان پیش از انجام تعهـد صـورت میگیـرد. جهـت انجـام      رئیس موسسه یا مقامات مجاز ازطبق تشخیص
بود. خواهدالزامیرئیس موسسهمعتبر  و کافی حسب نظر تضمیندریافت ،پیش پرداخت 

عبارت است از  پرداختی  که به منظور اداي  قسمتی از  تعهد صورت می گیرد. ،علی الحساب - 35ماده  
خارج و پرداختهایی است که ناشی از  خروج دارائی ها یا سایر موارد اسـتفاده از  آن دسته از م،هزینه- 36ماده  

دارایی ها یا ایجاد بدهی ها طی یک دوره  می باشد که به منظور تولید یا ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیت هـا در  
اجراي عملیات  اصلی و مستمر موسسه صورت می گیرد. 

آن آن بخش از پرداختهاي  موسسه می باشد که ما بـه ازاي ،ین آالت و تجهیزاتخرید اموال ، ماش- 37ماده  
با عمر مفید  مشخص جهت موسسه ایجاد نماید.دارایی 
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: هر نوع پرداخت  جهت اموال ، ماشین آالت و تجهیزات که منجر به افزایش عمر مفیـد یـا تکمیـل آن    1تبصره
ه و از تاریخ ایجاد ، نسبت به محاسبه استهالك اقدام می شود. گردد به بهاي  خرید آن دارایی افزود

حواله اجازه اي است که کتباً  به وسیله مقامات  مجاز براي  تادیه تعهدات و بدهی هاي  قابل پرداخت  - 38ماده  
ذینفع صادر می شود. مالی ( خزانه دار ) و در وجهمدیر اموراز محل اعتبارات  مربوطه عهده 

تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب  کاال و خدمات  و سایر  پرداخت هایی که تحصیل یا  انجام - 39ماده 
آنها براي نیل به اجراي برنامه هاي موسسه و واحدهاي  اجرایی ضروري است. 

هزینه معین تفضیلی برايدر بودجه مربوطهتامین اعتبار عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از  اعتبار- 40ماده  
بود. خواهداجراییدفتر اعتبارات امور مالی موسسه و واحدآن مبناي  که 

عبارت است از ایجاد دین بر ذمه موسسه ناشی از : ،تعهد - 41ماده  
خدمت  تحویل کاال یا –الف 
اجراي قرادادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. - ب 
جع قانونی و ذیصالحیت اراحکام صادر شده از م- ج 
هاي بین المللی و عضویت در  سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون  ادپیوستن به قراد- د

تسجیل عبارت است از تعیین میزان  بدهی قابل  پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات بدهی . - 42ماده 
یا مقام مجاز از طرف ایشان به منظور پرداخت رئیس دستگاهسندي است که از سوي،در خواست وجه- 43ده ام

در خزانه  ( حسب  مورد حواله هاي صادر شده و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده 
خزانه یا خزانه معین استان ذیربط)  صادر می شود.  

بـه وزارت امـور   کتبـی ن مقام اجرایی  دستگاه به صورت:  مقامات مجاز موضوع این ماده از سوي باالتری1تبصره
معرفی می شوند. ی استان اییا سازمان امور اقتصاد و داراقتصادي و دارایی 

مسئولیت تشخیص  و انجام تعهد  و تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه  و مسئولیت  تامین اعتبار - 44ماده 
مسئولیت هاي فـوق در  می باشد.موسسه مالی ( خزانه دار ) مدیر امورده و تطبیق پرداخت با این آیین نامه به عه

مورد واحدهاي اجرایی نیز بعهده رئیس واحد و رئیس امور مالی میباشد.
ایر و بدون واسطه از طرف مقامـات فـوق بـه سـ    اًحسب مورد مستقیمي موضوع این ماده مسئولیت ها:1تبصره

گیرنده ملزم به رعایت کلیه مقررات قابل تفویض خواهد بود لکن تفویضا جزئیمقامات دستگاه هاي مربوطه کلی ی
بوده و همچنین کلیه کارکنان در برابر وظایف اصلی و محوله در شرح وظایف سـازمانی در قبـال مراجـع قـانونی و     

نظارتی پاسخگو خواهند بود .
مثبته زیر را  حسب مورد  همراه داشته باشدمدارك کلیه اسناد  هزینه و خرید  انجام شده باید- 45ماده  

خریدهاي داخلی - الف 
مدارك مربوط - 4یا رسید و تحویل مستقیم و حواله انباررسید انبار - 3د  تور خریکفا- 2درخواست  خرید  - 1

ـ    یـه تایید- 6دستور پرداخت  - 5قصه حسب مورد  مناقصه یا ترك تشریفات  منابه  ر درخواسـت کننـده مبنـی ب
مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید( حسب آیین نامه اي که رئیس موسسه تعیین می نماید.)  
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به منزله صدور درموارد ضروري صورتجلسه تحویل کاال - 8تصویر قرارداد ، در مورد خریدهاي در قالب قرارداد. - 7
خواهد بود. و حواله انباررسید انبار

خریدهاي خارجی : –ب 
مـدارك تـرخیص کـاال      - 3اعالمیه بانک و در موارد جزئـی صـورت حسـاب فروشـنده      - 2درخواست خرید - 1
و ) مـی باشـد  و حواله انبـار صدور  رسید انباربه منزله رد ضروري صورت مجلس تحویل کاال ارسید انبار( در مو- 4

مـاده  تبصـره  (بجز موارد مندرج درصه حسب موردمدارك مربوط به مناقصه یا ترك تشریفات مناق- 5حواله انبار
مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیـه خریـد  تاییدیه درخواست کننده - 7دستور پرداخت- 6)55(

تصویر قرارداد ، در مورد خریدهاي در قالب قرارداد - 8
خدمات قراردادي : –ج 
مدارك  انجام  مناقصه و ترك تشریفات  مناقصه - 3قرارداد- 2تحساب و یا صورت وضعیت حسب موردصور- 1

جام  تائیدیه رئیس موسسه یا رئیس واحد  یا مقام مجاز مبنی بر ان- 5ابالغ افزایش یا کاهش  کار  - 4حسب مورد  
ویه حساب  طرف قرارداد  از سـوي  مراجـع قـانونی ذیـربط     سارائه ت- 6موضوع  قرارداد حسب شرایط  قرارداد.   

ارائه مستندات مبنی بر پرداخت - 7دارایی و غیره ) امور اقتصادي وتامین  اجتماعی  ، وزارت سازمانمورد  (حسب 
به ذینفع
در خدمات غیر قراردادي که پرداخت بابت خدمات انجام شده صورت میگیرد گواهی کار انجام شده به –1تبصره 

منزله رسید انبار است .
کارکنان خارج از شرح ز  جمله  :  ( حقوق  و مزایا،  اضافه کار ،  حق الزحمه  کار اضافهپرداخت هاي پرسنلی ا- د 

نشجویی ، حق التدریس ،  حق  حضـور در  ا د، حق الزحمه  رزیدنتها  ، انترنها،  کارو وقت اداريمربوطهوظایف
،  کارانه و ... ) جلسه  ، ماموریتها 

سـوي  اخذ  گواهی انجام کار  جهت تغییرات مقداري و ریالی ماهیانـه از - 3دستور پرداخت  - 2حکم حقوقی - 1
صورتحسـاب  –5وجه به ذینفـع. پرداختحاکی از بانک گواهی - 4رئیس موسسه  یا مقام مجاز از طرف ایشان .

هزینه هاي خارج از کشـور مـامورین اعزامـی  ، بـا امضـاي  رئـیس        - 6خدمات تشخیصی و درمانی حسب مورد 
بود. قابل  پرداخت خواهدمستند وسسه یا مقام مجاز از  طرف ایشان  با ارائه مداركم
وسسه ، ورزشی ، مسافرت هاي  ، تشریفات  م،، هدایاهزینه هاي  دعوت ها ،  پذیرایی ها سایر هزینه ها شامل:- و

خرید کتب و مجـالت ،تحقیقاتیو مسابقات دانشجویان و کارکنان در داخل و خارج از کشور ، پروژه هاي  علمی
و هزینه هاي ، کنگره ها ، سمینارها و کارگاه هاي  آموزشی بلیط الکترونیکی و بلیط هواپیما (چاپی و الکترونیکی)

پرسنلی ناشی از فعالیت هـاي بهداشـتی   حق  الزحمه هاي و همچنین فعالیتهاي بهداشتی و اي بهداشت هه خان
ذیربط از موسسه انجام و  بر اساس درخواست مراجعه خارج از وظایف مستمر پرسنلآموزشی و پژوهشی درمانی ک

مـوارد  دون رعایـت می پذیرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسه می باشـد بـ  
و ئوالنو بر اساس صورتحساب ها و یا دستور العملهاي اجرایی حسب مورد که به گـواهی مسـ  مادهمندرج در این 
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یا مقام مجاز از با موافقت  رئیس  موسسهبا مسئولیت رئیس واحد هزینه کننده رسیده باشداجراییرئیس واحد 
بود. قابل  پرداخت خواهدطرف او

که پیش بینی نشده مدارك مورد نیاز را تعیین نماید. موسسه می تواند در موارديرئیس- 1تبصره
برد طرح مـوثر واقـع شـده    پژوهشی  آن قسمت از هزینه هاي  انجام شده که در پیشدر طرح هاي  - 2تبصره

مجري طرح ، تایید ناظر و موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان به هزینه قطعی منظور حسب گزارش
شد.خواهد
ت بـه  خـدمات نسـب  دمی در مراکـز ارائـه دهنـده    موسسه می تواند به منظور جلب مشارکت هاي مر- 46ماده 

ه بهینه از دواگذاري واحد هاي ارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غیر دولتی اقدام نموده و همچنین به منظور استفا
خود را پس از محاسبه  قیمت تمام شده و براساس توافق یا فضا و امکانات موجود خود می تواند بخشی از خدمات 

و درآمد حاصـل از آن را بـه حسـاب درآمـد اختصاصـی      قی واگذارنمودهاشخاص حقیقی یا حقودر قالب قرارداد با 
موسسه منظور نماید. 

ا غیر دولتـی  بالمـانع   یپرداخت کمک یا اعانه به صورت نقدي یا غیر نقدي به افراد و موسسات  دولتی - 47ماده 
در جهت  اهـداف و  است مشروط به آن که به تشخیص رئیس موسسه  ، خدمت  فرد حقیقی یا  حقوقی  ذینفع  

رسید از دریافت کننده  به حساب هزینه قطعی منظور خواهدشد. وظایف موسسه باشد. این گونه پرداخت ها  با اخذ 
در مواردي با عنایت به نقطه سفارش کاال در موسسهموسسه می تواند براي رفع احتیاجات  سال بعد- 48ماده  

د یا این که تاخیر در انجام امري منجر به زیـان و خسـارت گـردد  بـا     جنبه  فوتی و فوري  داشته باشکه  موضوع
دادهاي الزم بـراي خریـد کـاال و خـدمات بـا رعایـت        ررئیس موسسه قراپیشنهاد واحد اجرایی مربوطه و موافقت

ه سـ سمقررات  منعقد نماید و در صورتی  که  قراردادهاي مزبور  قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهـد برسـد مو  
ع همان سال تادیه کند و پس از تصویب  بودجه  واریز بمی تواند  وجوه الزم را به عنوان پیش پرداخت از محل منا

نماید. 
جمعی  امور مالی ، اموال و دارائیها صندوقهاي  درآمدي  موسسه یا کسري و اضافات حاصل  در ابواب  - 49ماده  

و اوراقی که در  حکم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطـه ، بـه حسـاب    موجودي  انبارها اعم از نقدي و یا جنسی
کسري و اضافات مزبور به هیئت امنا گزارش و ایشان تصمیم گیري خواهند دوره بسته می شود. کسري / اضافات  

نمود . 
تجـاوز مـی کنـد     در مورد آن قسمت از هزینه ها یا خریدهایی که نوعاً انجام آن از یک سـال  مـالی  - 50ماده  

موسسه می تواند براي مدت متناسب  قراردادهایی  که مدت اجراي  آن از سال مالی تجاوز می کند  منعقد نمایـد 
(  منوط به  آنکه در بودجه  تفصیلی سال  مربوطه ،  منظور شده باشد)  موسسه مکلف است  در بودجه ساالنه خود 

را مقدم بر سایر اعتبارات  منظور نماید. هدات  مربوطاعتبارات  الزم براي پرداخت  تعه
تا آخر سال مالی قابل تعهـد و پرداخـت اسـت  هـر مقـدار از      بودجه تفضیلیموسسه در قالب اعتبار- 51ماده  

پرداخت نشده باشد ، از محل  اعتبارات موسسه که در بودجه  تفصیلی  سال ،که تا آخر سال مالی مربوط تعهدات
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در بدین منظور تامین می شود پرداخت  خواهد شد و تا زمان تصویب در هیات امنا با تشخیص  هیات رئیسـه  بعد 
انجام خواهد گرفت. پرداخت قالب قوانین مربوطه 

برنامه هاي  توسعه اي در جهت اهداف موسسه در چهـار چـوب  برنامـه    اجرايانجام هر نوع  هزینه و- 52ماده  
ساله  دولت از محل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصویب 5موسسه و برنامه هاي هايملیاتی استراتژیک و برنامه ع

.است موسسه  بال مانع  هیئت رئیسه 
موظفند  مبالغ  تنخواه گردان دریافتی  خود را  که در مقابل آن اسناد هزینـه  ي اجراییکلیه واحدها:1تبصره

اه سال بعد به امور مالی  موسسه عودت دهند مبالغ  برگشتی از واحدها وهمچنین  ارائه ننموده اند تا آخر فروردین م
شد. اعتبارات  مصرف  نشده به عنوان مانده اعتبارات  سنوات قبل  واحد و یا  موسسه  محسوب خواهد

ت مجاز با دستور مقاماکارپرداز ماموري است که نسبت به خرید و تدارك کاال و خدمات مورد نیاز طبق - 53ماده
اخـذ باید تا سقف  تنخواه ایشان وثیقه معتبروپیمانیقرارداديرعایت این آیین نامه اقدام می نماید. از کارپردازان

وباالخص تنخواه کارپردازان در پایان هر سه مـاه کنتـرل ،  تسـویه و تـرمیم     گردد. گردش عملیات تنخواه گردانها
می گردد.
تا سقف پاداش پایان خدمت ایشان وثیقه الزم نبوده و مازاد بـر آن الزم  ان رسمی در خصوص کارپرداز- 1تبصره

است وثیقه دریافت شود.تسویه پایان خدمت تنخواه داران منوط به تسویه تنخواه ایشان خواهد بود.
موسسه بر اساس قوانین و مصوبات هیات امناء با درج در بودجه تفضیلیسنوات  گذشتههر نوع بدهی - 54ماده  

از محل منابع موجود قابل پرداخت خواهد بود .
دیون عبارت است از بدهی هاي قابل پرداخت سنوات گذشته که به یک از طرق زیر بدون اختیـار موسسـه ایجـاد    

:شده باشد 
الف :  احکام  قطعی صادره از طرف  مراجع  صالحه . 

کت هـاي دولتـی ناشـی از خـدمات  انجـام شـده ماننـد        ب : انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی  و شر
حق  االشتراك برق ، آب  ، هزینه هاي  مخابراتی ، پست  و هزینه هاي  مشابه که خارج از  اختیار  موسسه اجرایی 

ایجاد شده باشد. 
ج : سایر بدهی هایی که  خارج از  اختیار موسسه ایجاد شده باشد.

یر پرسنلی در صورت وجود اعتبار.د : سایر پرداختهاي پرسنلی و غ

معامالت- فصل  چهارم  
، پیمانکاري ، اجرت و غیره باید حسـب  ، فروش ، اجاره ، استجارهکلیه معامالت موسسه اعم از خرید–55ماده  

شود. انجاممورد از طریق مناقصه یا مزایده
باشد: در موارد  زیر نیازي به مناقصه و یا مزایده نمی–1تبصره 

در مورد معامالتی  که طرف معامله  وزارتخانه یا موسسه دولتی  یا شرکت دولتی باشد  - 1
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سهام و یا  مالکیت آنها متعلق %51موسسات تابعه که بیش از موسسات و نهادهاي  عمومی غیر دولتی  و- 2
به موسسات و نهادهاي مذکور باشد. 

به تشخیص و یا غیر منقول که منقول واستجاره  اموال واجارهیااجاره به شرط تملیک ،در مورد خرید- 3
حداقل رسمی دادگستريانکارشناساز کسب نظر مسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او با

قیمـت  با قیمت برابر یـا کمتـر از   یاوسسه مرئیسخبره و متعهد منتخبسه نفر یا هیئت کارشناسان 
.خواهد شدجع قانونی ذیصالح انجام رخ هاي آنها از طرف مراحقوقی که نتعیین شده یا

و موسسات  علمی و حق االختراع و مشـاوره فنـی   خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاوردر مورد - 4
طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت ویا هرنوع خدمات مشاوره اي و بازرگانی مشتمل بر مطالعه ،

.ت امناء و خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفههیئمنتخبکارشناسی و حسابرس
مسئولیت رئیس موسسـه ومقامـات   خدمات وحقوقی که به تشخیص واموال منقول و غیر منقول خرید- 5

.بودخواهد )انحصاري(مجاز از طرف ایشان منحصر بفرد
طرف  دستگاه هاي ذیربط دولتی و یا شهرداریها در محل ازکاالهاي مورد مصرف روزانه کهدر مورد خرید - 6

آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.براي
که از طرف  دستگاه هاي دولتی ذیربط براي  دریایی،هوایی،کرایه حمل و نقل از طریق  زمینیدر مورد - 7

تعیین شده باشد. معینی آنها نرخ
تعویض یا تکمیـل خرید قطعات یدکی جهت و گهداريراهبري و نتعمیر هزینه هاي مربوط به در مورد - 8

و همچنین ادوات و  ابزار  و وسایل ماشین آالت ثابت و متحرك پزشکی  و غیر پزشکی و تجهیزاتلوازم
و مسـئولیت رئـیس واحـد    به تشـخیص اندازه گیري دقیق لوازم آزمایشگاه هاي علمی وفنی و نظائر آن 

یا مقام مجاز از طرف ایشان س موسسه یئید ردرخواست کننده و تأی
درمورد معامالت محرمانه به تشخیص هیئت رئیسه با رعایت صرفه وصالح موسسه.- 9

موافقت کتبی رئیس موسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع درمورد مناقصاتی که بنا به ضرورت و- 10
.برگزار می گردد

بـا رعایـت صـرفه و صـالح موسسـه      آن وهشی ورزشی و نظـایر  ژپخدمات فرهنگی و هنري ، آموزشی و- 11
هماهنگی شـوراي  حقیقی وحقوقی بابا اشخاصو قرارداد هاي آموزشی وهشی وهمچنین قراردادهاي پژ

رئیس واحد درخواست کننده و تأیید رئیس موسسه و یا مقام وهشی موسسه به تشخیص و مسئولیتپژ
مجاز از طرف ایشان .

جرائم ناشی از اجراي احکام قضائی . خرید سهام و تعهدات پرداخت خسارت و- 12
، به شرح زیر تعریف می شوند:واژگانی که در فصل معامالت  به کار برده شده- 56ماده
مناقصه: فرایندي است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصـه)، کـه در آن تعهـدات    - الف 

، واگذار می شود.اسب را پیشنهاد کرده باشدموضوع معامله به مناقصه گري که کمترین قیمت متن
)  این آئین نامه که این مناقصه را برگزار می نماید.2(موسسه موضوع ماده :رمناقصه گزا- ب 
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صه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقمناقصه گر: شخصی - ج 
با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیتدار که از سوي مقام مجاز تی استبازرگانی : هیئکمیته فنی - د 

موسسه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها وسایر وظایف مقرر در از سوي رئیس 
این آئین نامه  را بر عهده می گیرد.

جـام تعهـدات مناقصـه گـران کـه از سـوي       ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت اسـت از ارزیـابی تـوان ان   - ه 
مناقصه گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

، دوام و ، کـارایــی ، استـانــداردها ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندي است که در آن مشخصـات- و 
، ارزیـابی و پیشـنهادهاي قابـل قبـول     سایر ویژگی هاي فنی بازرگانی پیشـنهادهاي مناقصـه گـران بررسـی    

برگزیده می شوند.
ظر فنی بازرگـانی  یندي است که در آن مناسب ترین قیمت  از بین پیشنهادهائی که از نارزیابی مالی : فرآ- ز 

برگزیده می شود.پذیرفته شده اند ،
یر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد ، غارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاي آنها- ح

قیمت.
انحصار : انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیـین  - ط

میشود:
اعالن هیئت وزیران براي کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است .- 1
انجام معامله .انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی براي- 2
برنامه زمانی مناقصه : سندي است که در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار - ي

پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
نصاب معامالت : –57ماده 

هشتصد وسـی هـزار   و لیون یمنج پکمتر از بیست و1385معامالتی که به قیمت ثابت سال الف) معامالت جزئی : 
) باشد.25830000ریال (
معامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف معامالت متوسط : ب ) 

ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند.
.مبلغ معامالت کوچک باشدمعامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزشج) معامالت عمده  : 

در مورد معامالت و مبلغ  مورد معامله خرید براي معامالت جزئی و متوسط نصاب درمبلغمبناي- 1تبصره
ي واحد متقاضی معامله میباشد.عمده مبلغ برآورد

متعهد منتخب موسسه می باشد که خبره و کاردان و برآورد مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزیابی - 2تبصره
رشته مربوطه باشد. 

مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصاب هاي فوق نباید با تفکیک اقالمی کـه بـه طـور    - 3تبصره
متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.
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توسط ي اعالنی تهاسقف نصابهاي مزبور در بندهاي فوق بر اساس شاخص عمومی قیمهمه ساله - 4تبصره
در که ت وزیرانئتصویب هیقوانین مربوط بهسبراساهمچنینووزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي 

میگردد  تعدیل خواهد گردید.و به موسسه ابالغ تعیین ابتداي هر سال 
طبقه بندي انواع مناقصات- 58ماده

ـر طبقه بنــــدي می شوند:مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیـ–الف 
مناقصه یک مرحله اي : مناقصه اي است که در آن نیازي به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این - 1

مناقصه پاکتهاي پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
ت که به تشخیص مناقصه گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم مناقصه دو مرحله اي : مناقصه اي اس- 2

باشد. در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنـی بازرگـانی پیشـنهادها را بـه     
این آیین نامه برنده مناقصه تعیین می شود.)69ماده (کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندي می شوند:–ب
عـالوه  کتبـی و مناقصه عمومی : مناقصه اي است که در آن فراخوان مناقصـــه از طریــق آگهی عمومی - 1

به اطالع مناقصه گران می رسد.نیز الکترونیکیبرآن به طریق
ولیت باالترین مقام موسسه مناقصـه گـزار ،   ئدر آن به تشخیص و مسمناقصه محدود: مناقصه اي است که - 2

از طریق با تشخیص رئیس موسسهمحدودیت برگزاري مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه
ایـن  ) 77و 63(مـاده  براسـاس ضـوابط  صالحیتدار راي مناقصه گران کتبی یا الکترونیکی بارسال دعوتنامه 

به اطالع مناقصه گران میرسد.نامهآیین
نفـر بشـرح زیـر تشـکیل     3از بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات  واصله کمیسـیون مناقصـه  - 59ماده  

می شود :
 ( یا نماینده وي )رئیس موسسه
 وي ( مسئول فنی موسسه مناقصه گزار با واحدي که مناقصه بـه درخواسـت   ی یا نماینده وينشتیباپمعاون

برگزار میشود ).
 موسسه (خزانه دار) یا نماینده ويمدیر امور مالی

ابراز نظـر تمام اعضا مکلف  به حضور در جلسه وداردنفر اعضا مزبور رسمیت ون با حضور هرسهی:کمیس1تبصره
ون با راي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.یتصمیمات کمیسهستند 

و ،تجهیـزات کاالهاخریددرخصوصاختیارات خود راالزم استدر موسسه ون مناقصهیاعضاي کمیس: 2تبصره
متمرکـز   به صورتکهبد می یابا رعایت صرفه و صالح ضرورتخدماتی که حسب نظررئیس هیئت امنا

در امنـا معرفی شده از سوي رئـیس هیئـت   اعضاي، به پذیردانجاماز سوي ستاد مرکزي وزارت متبوع 
با نظر وزیر توسط نمایند. در اینگونه موارد وجوه برنده مناقصه حسب شرایط قراردادستاد وزارت تفویض

توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی  تبصره دستورالعمل این موسسه قابل پرداخت میباشد.
ماه ابالغ میگردد3حداکثر ظرف مدت 
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وظایف کمیسیون مناقصه-60ماده 
شرح زیر است :اهم وظایف کمیسیون مناقصه به

در فراخوان مناقصه.شدهتشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر- الف
بررسی پیشنهادهاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و نیز خوانا بـودن و غیـر   - ب

مشروط بودن پیشنهادهاي قیمت ( ارزیابی شکلی ).
ي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصهارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادها- ج
ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي.- د

تعیین برندگان اول و دوم مناقصه.- هـ
تنظیم صورتجلسات مناقصه .- و
تصمیم گیري درباره تجدید یا لغومناقصه- ز
گهی مناقصه ومزایده وهزینه ثبت قـرارداد در دفتـر خانـه    تصمیم گیري درباره نحوه دریافت هزینه آ- ر

اسناد رسمی
فرایند برگزاري مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیراست:–61ماده

ی: انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که موسسه به نحو مقتضی نسبت تامین منابع مال- الف
د اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرار دا

شده باشد.
محدود).عمومی یا،دو مرحله ايتعیین نوع مناقصه درمعامالت بزرگ (یک مرحله اي یا–ب 
تهیه اسنادمناقصه .–ج 
ارزیابی کیفی مناقصه گران درصورت لزوم.- د 
خوان مناقصه.افر- ه 
ارزیابی پیشنهادها.- و 
رنده مناقصه و انعقاد قراردادتعیین ب- ز

: است زیربه شرح روشهاي انجام مناقصه–62ماده 
حقـوق)  (کاال، خدمت یاتوجه به کم وکیف موضوع معاملهبابایدمأمورخریدیا، کارپردازدرمعامالت کوچک- الف

ولیت خود، معامله ئومسبه تشخیص فاکتور مشخص واخذصالح ورعایت صرفه وباودرباره بهاي آن تحقیق نماید
تأمین کیفیت به کمترین بهاي ممکن انجام دهدبارا

حقـوق)  توجه به کم وکیف موضوع معامله (کاال، خدمت یـا بابایدمأمورخریدیاکارپردازدرمعامالت متوسط: - ب 
تأمین کیفیت موردابحداقل سه فقره استعالم کتبی، اخذصالح ورعایت صرفه وباودرباره بهاي آن تحقیق نماید

بـا وي باشد، معاملـه را ول همترازمقام مسئتدارکاتی یامسئول واحدییدتأنظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد
موافقـت رئـیس   تأیید وباسه فقره استعالم کتبی ممکن نباشدچنانچه اخذوفاکتورانجام دهداخذقرارداد یاعقد

.موجود کفایت می شوده  تعدادطرف او بمقامات مجاز ازموسسه یا
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چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسـئول  –1تبصره 
واحد تدارکاتی است در صورتی که موسسه فاقد کارپرداز باشد. میتوان وظایف مندرج در این فصل را به متصـدیان  

به مامور خرید محول نمود .پستهاي مشابه سازمانی و یا 
به یکی ازروش هاي زیرعمل می شود::درمعامالت بزرگ - ج 

الکترونیکی در بصورت االنتشار و یا روزنامه هاي کثیرطریق انتشارفراخوان دربرگزاري مناقصه عمومی از- 1
سایت موسسه 

برگزاري مناقصه محدود- 2
ی مورد نظر خود را در شرایط و اسناد مناقصه لحاظ نماید.: موسسه مکلف است کلیه شرایط کیفتبصره

فراخوان مناقصه–63ماده 
باشد:زیرشامل مواردفراخوان مناقصه حداقل بایدمفاد–الف 

نام ونشانی مناقصه گزار.- 1
خدمات.اینوع، کمیت وکیفیت کاال- 2
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه.نوع و- 3
تحویل وگشایش پیشنهادها.،مهلت دریافت اسناد، زمان ومحل- 4
بـه مصـلحت باشـد). درمـواردي کـه      یامبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسرشده معامله ومبلغ برآورد- 5

شده تهیه می شود.مربوط طبق فهرست یادبرآورد،داردفهرست بهاي پایه وجود
سـه نوبـت حـداقل دریکـی ازروزنامـه هـاي       یـک تـا  تشخیص مناقصه گزاربه فراخوان مناقصه عمومی باید- ب 

منتشرگردد.و یا سایت الکترونیکی موسسه استان مربوطکثیراالنتشار کشوري یا
(ب) این ماده ازطریق سایررسانه هاي گروهی ورسـانه هـاي   بنددرمذکورعالوه برمواردمی تواندمناقصه گزار- ج

منتشرنماید.اطالع رسانی نیزفراخوان راشبکه هايارتباط جمعی یا
، باید استفاده ازتسهیالت اعتباري خارجی مطرح باشدیا،درصورتی که نیازبه برگزاري مناقصه بین المللی باشد- د
وصـنعتی و تولیـدي ،رعایت موازین قانون حداکثراستفاده ازتوان فنـی ،مهندسـی  باکسب مجوزهاي مربوط وبا

روزنامه یک مجله یاروزنامه هاي انگلیسی زبان داخل ویکی ازآگهی مربوط در12/12/1375صوب ماجرائی کشور
منتشرشود.و یا سایت الکترونیکی موسسه موضوع مناقصهبین المللی مرتبط با

ل در  آگهی مناقصه باید  تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و اسناد مناقصه و مشخصات معامله در محـ - ح 
موجود است و  پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از  آنرا دریافت  و بـا قیـد   و یا سایت الکترونیکی موسسه معین 

قبولی  امضاء کرده و به پیشنهاد خود  ضمیمه و  تسلیم نمایند. 
اسناد مناقصه-64ماده 

یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.به طورمناقصه بایدتمامی اسناد- الف
یراست:زمواردو حاويمناقصه شاملاسناد- ب
نام ونشانی مناقصه گزار
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مبلغ تضمین مناقصهنوع و
گشایش آنهاوتحویل پیشنهادها،مهلت دریافت اسنادزمان و،محل
تضمین حسن انجام کارمبلغ پیش پرداخت و
حداکثر بیست روز به استثناي ایام تعطیل خواهد بود. مدت اعتبارپیشنهادها
مهلـت  روش تهیـه و خـدمات ت وکیفیت کاالیا، کمینوع،استانداردها،ی بازرگانیشرح کار،مشخصات فن

روز و ساعت  و محل قرائت پیشنهادها و همچنـین   ،مقرر براي تسلیم پیشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها
.کمیسیون مناقصهجریان حضور پیشنهاد دهندگان  یا نمایندگان آنها دربودن یا عدم مجاز مجاز

ضمائم آنها در صورت لزوم .شامل موافقتنامه شرایط عمومی وخصوصی ومتن قرارداد
 مدت و محل و نحوه تحویل کاال یا انجام کار  و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردي  که طرف معامله در

تاخیر نماید. اًل کاال یا انجام کار  کال یا بعضتحوی
مبلغ مشخص یا بر اساس  درصد کسر یا اضافه  نسبت به واحد بهاي  ه ي  پیشنهادي  باید بتصریح اینکه بها

اعالم شده تعیین و در پاکت الك و مهر  شده تسلیم شود. 
 ممکن است به میزان تضمین حسن  انجام معامله از  کاالي  مورد باشدعمدهموضوع معامله در صورتی  که

صورت باید موضوع در آگهی قید گردد. معامله دریافت  شود  و در این
و ابـالغ  بـه برنـده  مناقصـه      ءبهـا مناسـبترین پیشنهادها  و تشخیص حائزبراي  بررسیتعیین زمان الزم

ضرورت دارد. 
  میزان پیش پرداخت در صورتی که  به تشخیص  واحد مناقصه  گزار پرداخت آن به برنده  مناقصه الزم باشد

واریز آن . و ترتیب  پرداخت و
 محل توزیع یا فروش  نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم
که در این صورت ضمانت )الزم  باشد( درصورتی کهرارداد براي  آنمحل توزیع نمونه هاي ضمانت نامه  و ق

د امضـاء و ضـمیمه   بایمطابق  نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است عیناًنامه 
پیشنهادگردد. 

 تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده واحد
مناقصه گزار می باشد.

  تصریح این  نکته که واحد  مناقصه گزار مکلف است هر  گونه کسور قانونی ( اعم از  مالیات  ، عوارض و سایر
که بابت معامله به طرف  قرارداد تعلق می گیرد و موسسه قانوناً  مکلف به کسر آن می باشد را از موارد  ) 

مطالبات او کسر نماید. بهاي  کارکرد یا کاالي  تحویلی در موقع  پرداخت 
.سایراسنادي که به تشخیص مناقصه گزار الزم باشد
حاضـر بـه انجـام    برنده مناقصه ا در صورتی که واحد مناقصه گزار مکلف است سپرده  شرکت در  مناقصه ر

معامله نشود وهمچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که  براي  انجام معامله به او رجوع شـود  و از انجـام   
معامله  امتناع نماید به نفع موسسه ضبط کند.  
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 پنج  درصد افـزایش یـا کـاهش     واحد مناقصه گزار  اختیار دارد  مقدار کاال یا کار مورد معامله را تا بیست و
ش  متناسب رعایت و تطبیق شود. دهد مشروط بر اینکه  کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاه

  عـد از  واحد  مناقصه گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و یا پیشـنهاداتی  کـه ب
د.  رسد ترتیب اثر دهانقضاي  مدت مقرر در آگهی می 

ذکر شده است 64واحد مناقصه گزار  در صورتی  که ذکر شرایط  خاصی را عالوه بر  آنچه در ماده - 65ماده 
،  می تواند در متن  آگهی  یا در مفاد این آیین نامه مغایر نباشددهد مشروط بر این که  با قوانین والزم تشخیص 

ري  که  عموم داوطلبـان قبـل از تسـلیم پیشـنهاد  آن اطـالع      نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید بطو
حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید براي  برنده مناقصه هنگام انعقاد یا اجراي قـرارداد بـه هـر  عنـوان     

ممنوع می باشد. 
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها-66ماده 
بـه  بـه ترتیـب زیرتهیـه و   باید پیشنهادهاي خودرااسنادخریدشرکت کنندگان درمناقصه پس ازدریافت یا- الف 

مناقصه گزارتسلیم کنند:
پیشنهادهاوتهیه وتکمیل اسناد- 1
فراخوان مناقصه.درمهلت مقرردرتسلیم پیشنهادها- 2
دریافت رسید تحویل پیشنهادها.- 3
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب بین المللی ازمناقصات داخلی ومورددرمهلت قبول پیشنهادها- ب

باشد.یکماه ه روز ودنباید کمتراز
:شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها-67ماده 

، نمی توانند مواردي که دراسناد مناقصه پیش بینی شده باشددرجزب، هیچ یک ازشرکت کنندگان درمناقصه- الف
بیش ازیک پیشنهاد تسلیم کنند.

شده مهرپاکت هاي جداگانه الك وباید درراپیشنهادهاي خود، اسناد مناقصه وان درمناقصهشرکت کنندگ- ب
همه پاکت هاوقیمت (پاکت ج) بگذارندپیشنهادوفنی بازرگانی (پاکت ب)پیشنهاد،شامل تضمین (پاکت الف)
دهند.مهرشده قراررا درلفاف مناسب والك و

ثبت و،دریافتپس ازهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شده شرکت کنندگان رامموظف است درمناقصه گزار- ج
پاکت ها صیانت نمایند.، ازییجلسه بازگشاتا
مهلت ودرباید به صورت قابل گواهی وپس گرفتن پیشنهادهایاجایگزینی واصالح ،،تحویل،هرگونه تسلیم- د

مناقصه انجام شود.دراسنادمکان مقرر
د که نقشه یا برگ شرایط  و مشخصات ناقصه  گزار  نوع معامله ایجاب نمایدر صورتی که  به تشخیص دستگاه م- ه 

توسـط موسسـه   از نشر آگهی  باید آنهـا  قبل، شود مدارك دیگري تهیه یا و نمونه هاي ضمانت نامه و قرارداد  و
تهیه شود. 

:شنهادهایگشایش پ-68ماده
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مکان مقرر گشوده می شود.ناقصه گران درزمان وپیشنهادهاي م- الف 
به شرح زیراست:مراحل گشایش پیشنهادها- ب 
دهندگان) ، حاضران وشرکت کنندگان درجلسه(پیشنهاد،تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد- 1
بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) وکنترل آن- 2
بازکردن پاکت فنی بازرگانی- 3
وکنارگذاشتن پیشـنهادهاي غیرقابـل   نظرکامل بودن مدارك وامضاي آنهاقیمت وکنترل ازبازکردن پیشنهاد- 4

قبول درمناقصات یک مرحله اي
مرحله ايمناقصات دودرتحویل پاکت هاي فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی- 5
کمیسیون مناقصه.ضاء اعتوسط تهیه وتنظیم وامضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها- 6
براي استرداد به ذینفعشده به مناقصه گزارتحویل پاکت هاي قیمت وپاکت تضمین پیشنهادهاي رد- 7

، درجلسـه  مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهاي قیمـت مرحله اي زمان ودرصورت برگزاري مناقصه دو- ج 
تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . در ، این مدت فقط براي یکبار شدگشایش پاکت ها اعالم خواهد

این صورت پاکت هاي قیمت در یک لفاف الك و مهر شده توسط دسـتگاه مناقصـه گـزار صـیانت مـی شـود. در       
، برنده مناقصـه  این آیین نامه72ماده مناقصات یک مرحله اي ، پیشنهادها ي قیمت بی درنگ گشوده و براساس 

تعیین می شود .
از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش در صورت تمایل ستگاه مناقصه گزارمیتواندد–د 

پیشنهادهاي مالی دعوت  نماید .

:ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها–69ماده 
ر اسـناد  در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش هـاي اعـالم شـده د   - الف

مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعالم نماید .
در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی کـه کمیسـیون مناقصـه    - ب

کمیته فنی بازرگانی ، پاکت هاي قیمت معین می کند به جلسه بعدي کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش
دهندگان که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احراز کرده اند ، گشوده می شود .پیشنهاد

هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهاي قیمت مجاز است- ج
پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی هاي فنی بازرگانی - د

شود.
نکرده و یا کمیسیون مناقصه نیز برنده اي تعییندر صورتی که  در مدت مقرر پیشنهادي نرسیده باشد- 70ماده 
واحد مناقصه گزار میتواند مناقصه  را  تجدید  یا موضوع را براي  اخـذ  تصـمیم الزم بـه کمیسـیون تـرك      ، باشد

ناقصه احاله کند. تشریفات م
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نماینده کمیته فنی (حسب مورد ) که در کمیسـیون  کمیسیون مناقصه نتیجه  مناقصه را همراه با نظر- 71ماده 
حضور داشته است به رئیس واحد مناقصه گزار  اعالم و در صورت موافقت رئیس واحد  نتیجه به برنده مناقصه ابالغ 

ور به تشخیص مناقصه گزار مناقصه تجدید  یـا موضـوع بـراي اتخـاذ     شد در صورت عدم موافقت مقام مذکخواهد
تصمیم به کمیسیون  ترك تشریفات  مناقصه ارجاع خواهد شد.  

:ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه–72ماده 
عالم خواهد ، به عنوان برنده اول ا، مناقصه گري که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشدهنگام ارزیابی مالی- الف

شد و برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد 
پس از گشودن پاکت هاي قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن الزم باشد ، کمیسیون - ب

گانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظـرف دو هفتـه   مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازر
ند.به کمیسیون مناقصه اعالم می کنتیجه ارزیابی را 

در مواردي که رئیس موسسه یا مقام مجاز از طـرف  او برنـده مناقصـه را    پس از گشودن پیشنهادهاي قیمت ، - ج
.اعالم کرده باشد

داخلی نسـبت بـه   کاالهاي با کیفیت و فروشندگان، مناقصه گرانسه در کلیه خریدها به تشخیص رئیس موس- د
خارجی ترجیح دارند . و فروشندگانمناقصه گران

مـورد  ه قیمتهاي مربوط بشاخص  ،گزار در مواردي  که میسر باشد باید قبل از روز  افتتاح پیشنهادمناقصه - ه
تهیه نموده در  پاکت  الك و مهر شده در اختیار کمیسـیون  وسایل  مقتضی و مطمئن بطور محرمانه مناقصه را با
آن ازن مناقصـه  کمیسـیو اعضـاء  دهد تا روز افتتاح  پیشنهادات پـس از  قرائـت  پیشـنهادات واصـله     مناقصه قرار

شاخص ها در جهت تصمیم گیري بهینه استفاده نماید. 
سبت به انجام معامله با یکی از  آنها در مهلتـی  کـه   بیش از یک نفر باشد و نء در صورتی که حائز  حداقل  بها–و

حق  تقدم با برنده مناقصه اي خواهد بود  که در محل انجام ،کمیسیون  تعیین خواهد کرد  بین آنها توافق  نشود
از طریق باشند کمیسیون برنده مناقصه رایکسان واجد شرایطءحائزین حداقل بهاکار سکونت دارد. در صورتی که 

نمود. تعیین خواهدموسسههیأت رئیسه اخذ نظر 
انعقاد قرارداد :-73ماده
قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مـدت حـداکثر   -الف

بـا  اد عقـد قـرارد  در صورت مناقصه قابل تمدید است . براي یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد
تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.دهنده اول پیشنهاد

ارائـه ننمایـد ، تضـمین    ماید و یا ضـمانت انجـام تعهـدات    چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع ننچنا-ب 
مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد . در صـورت امتنـاع نفـر دوم ، تضـمین وي نیـز      

وون ترك تشریفات مناقصه بـه رئـیس موسسـه    یطرح در کمیسمناقصه تجدید یا موضوع جهت ضبط و
مقام مجاز از طرف ایشان پیشنهاد خواهد شد.
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.  در قرارداد باید نکات روز میسر نباشد باید  قرارداد منعقد شود15در معامالتی  که  تحویل مورد معامله در مدت  
زیر قید گردد:  

نام متعاملین
  مدت انجام تعهد  و محل شرایط تحویل مورد معامله
میزان  خسارت در مواردي که  برنده  معامله در  انجام تعهدات  جزئاً یا کالً  تاخیر نماید.  ترتیب عمل و
 که تهیه نمونه الزم باشد در این صورت باید نمونه کـاال بـا   الزام تحویل کاال بر طبق نمونه ممهور در صورتی

طرفین  معامله مهمور و نزد مناقصه  گزار  نگاهداري شود.  مهر 
کاال یا انجام کار رد معامله و مقتضیات  محل تحویل مواین که از مشخصات  کاال یا کار اقرار برنده  معامله به

اطالع کامل دارد. 
 مقدار مندرج در %25یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان مناقصه گزار نسبت به افزایش اختیار

مشروط بر اینکه  کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش  متناسب رعایت و تطبیق ، قرارداد
شود. 

  ر بهاي مورد معامله  و ترتیب پرداخت آن  ، در مواردي  که انجام کار بر اساس واحد بها  باشـد  بـرآورد و د
شد. د احتساب  و پرداخت خواهءنجام یافته بر اساس واحد بهاکارهاي اقرارداد ذکر  می شود ولی بهاي 

ابالغ متبوع مبلغ  پیش پرداخت و ترتیب واریز آن  طبق دستورالعملی خواهد بود که از سوي ستاد وزارت
.شدخواهد 

 ان  و نمایندگان مجلسین و کارمنداقرار به  عدم شمول  ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله  وزرا
.  1337دولت در معامالت  دولتی  و کشوري  مصوب دیماه سال  

 مشروط بر اینکه متضمن  امتیازاتی  عالوه بر آنچـه  سایر شرایطی که مورد توافق  طرفین معامله قرار گیرد
در  شرایط مناقصه ذکر شده براي فروشنده نباشد.  

تجدید و لغو مناقصه-74ماده
یر تجدید می گردد :مناقصه در شرایط ز- الف 

کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.- 1
دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.امتناع برندگان اول و- 2
پایان مدت اعتبار پیشنهادها.- 3
باالبودن قیمتها به نحوي که توجیه اقتصادي طرح مرتفع شده باشد.- 4
مراجع قانونیيرا- 5
مناقصه در شرایط زیر لغو می شود :- ب
نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.- 1
موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.یادي در اسناد مناقصه الزم باشد که تغییرات ز- 2
ا.مدهاي غیر متعارف نظیر ، جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنهآپیش- 3
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راي مراجع قانونی- 4
تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران- 5
مناقصه گران برساند.دید و یا لغو مناقصه را  به سمع و نظر کلیه ر باید تجمناقصه گزا- ج
نحوه رسیدگی  به شکایات-75ماده 

میتواند به نامه اعترا ض داشته باشدآییننموادي از ایچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن نچنا- الف
باالترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند .

موسسه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاري از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی هاي الزم را به - ب
د و در صورتی کـه شـکایت را وارد   عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمای

نماید.تشخیص ندهد ، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه الزم را به شاکی اعالم 
اب رئـیس موسسـه   بـه انتخـ  در مواقـع ضـروري   بازرگـانی و مـالی  ،فنـی ونییا کمیساعضاي کمیته- 76ماده

د. نمی گردانتخاب
وجیهی موسسه مناقصه گـزار بـه تشـخیص یـک     در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش ت-77هماد

ین آیین نامه میسر نباشد ، مـی تـوان معاملـه را بـه     ا78در ماده هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور 
ت ترك تشریفات مناقصه بـا رعایـت صـرفه وصـالح موسسـه      یگري انجام داد و در این صورت هیئطریق د

ایر مقررات مربوط در هر مورد براي یک نوع کاال یـا خـدمت   ترتیب انجام این گونه معامالت را با رعایت س
تعیین و اعالم خواهد نمود.

اعضاي  کمیسیون  ترك  تشریفات  مناقصه شامل  :  -78ماده
 معاون پشتیبانی موسسه
موسسه مدیر امور مالی
  رئیس موسسه فنی نماینده

دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور درجلسات هیئت و : جلسات با حضور سه نفراعضاي مربوطه رسمیت 1تبصره 
ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی واحد اجرایی مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنین نحوه انجام 

معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با راي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
کمتـر از  و برابربیستدر صورتی که مبلغ معامله بیش از نامه ئین) این آ77(ماده در اجراي -2تبصره 

نفري موضوع هیئت هاي سه وتاییدمعامالت کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویبنصاب برابر پنجاه
.مجاز خواهد بوداین ماده حسب مورد 

ـ ) این آئین نامه 77(ماده در اجراي -3تبصره  از برابروکمتـر  پنجـاه  یش از در صورتی که مبلغ معامله ب
هاي سه نفري این ماده هیئت و تایید معامالت کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب نصاب برابرصد

موسسه مجاز خواهد بود.رئیس حسب مورد با تائید



2255.ابوم

و کمتـراز برابـر از صـد که مبلغ معامله بـیش  ر صورتید) این آئین نامه 77(ماده در اجراي -4تبصره 
هاي سه نفري موضوع این معامالت کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب هیئت دویست برابر نصاب 

خواهد بود .مجاز رئیسه موسسههیئت ماده حسب مورد با تائید 
نصـاب  برابراز دویسـت کـه مبلـغ معاملـه بـیش     در صورتی) این آئین نامه 77(ماده در اجراي - 5تبصره 

ي موضوع این ماده حسب مـورد بـا   امله پس از تصویب هیئت هاي سه نفرانجام معمعامالت کوچک باشد 
تائید هیئت رئیسه موسسه منوط به تصویب هیئت امنا و تائید و ابالغ رئیس هیئت امنا مجاز خواهد بود .

برگـزار  ) در مـوارد زیـر  63) و (58و با رعایت مواد (به تشخیص رئیس موسسه مناقصه محدود -79دهما
: شودمی
وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصالح دولتی-الف
.در مناقصه محدود نیازي به انتشار آگهی نمی باشندرست کوتاه مناقصه گران صالحیتدار وجود فه-ب

صـاب  حـد ن ه گران در مناقصه محدود سه مناقصه گردر صورت نرسیدن بمناقصه حداقل تعداد-1تبصره
تبصـره  6جـزء مناقصه گر در غیراینصورت طبـق حداقل دوبار دوم بامیشود ویکبارفرایند ارزیابی تجدید

. آیین نامه خواهد بودینا55ماده
در هر صورت نحوه دعوت مناقصه گران با نظر رئیس موسسه خواهد بود.

و تاسیسـاتی تـوام ) فهرسـت    در مورد طرح هاي تملک دارایی ( ساختمانی و یـا سـاختمانی  -2تبصره
مالك خواهد بود ودر يو نظارت راهبردي رئیس جمهور یا استانداربرنامه ریزي معاونتصالحیت واجدین 
با  تشخیص رئـیس موسسـه از پیمانکـاران     که دسترسی به پیمانکاران  مزبور وجود نداشته باشدمناطقی 

محلی با رعایت  مقررات مربوطه استفاده خواهدشد. 
تحویل مورد معامله به  شرح زیر  باید انجام شود:  -80ه ادم

و در مـورد  برحسب  مورددار و یا تحویل گیرنده کاال رانباالف ) در مورد معامالت جزئی  بوسیله و مسئولیت
.خدمات غیرقراردادي از طریق گواهی انجام کار

و نماینـده قسـمت   کـاال  و یـا تحویـل گیرنـده   ب ) در مورد معامالت متوسط  بوسیله و مسئولیت انبـار دار  
تقاضا کننده  .  

ج )  در مورد معامالت عمده باستثناي امور ساختمانی  و  سایر امور فنی ، بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل 
در مورد تحویـل گـرفتن   موسسه صورت می گیرد. گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده رئیس 

رو و مواد شیمیایی  براي بیمارستانها  حضور مسئول  مربوطه که از طرف  رئیس  واحد تعیین خواهـد شـد    دا
کلی  امور فنی  یک  یا دو نفر  متخصـص   و  بطور . در مورد  امور ساختمانی ، راه سازي می باشدضرورينیز 

واهند کرد.شرکت خیا مقام مجاز از ایشان فنی حسب  مورد به انتخاب رئیس موسسه  
رد  مندرج در بند  ((ب)) و ((ج)) این ماده با تنظیم صورت مجلـس  بایـد   مو:  تحویل مورد معامله در1تبصره

، مراتب و مقـدار   داراي  تمام مشخصات  الزم می باشدخدمات اداري انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کاال یا 
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شود. در گرفته با ذکر نام و نام  خانوادگی  و  سمت و تاریخ باید امضاءآن در صورتمجلس ذکر و از طرف  مسئوالن 
بعهده انبار دار یا تحویل گیرنده می باشد. خدماتگواهی  تطبیق مشخصات و مقدار کاال یا » الف«بند  
اراي شماره رسید انبار و تحویل مستقیم که دده در تمام موارد باید قبض انبار ،براي کاالهاي تحویل ش–81ماده

نبـار در  مسلسل باشد صادر گردد و به امضاء انباردار برسد و در دفتر انبار و کارت مربوطه ثبت و شماره ثبت دفتر ا
. مفاد این ماده گرددارسالموسسه امور مالیمدیر به و یک نسخه از رسید انبار نیز روي قبض و کارت ذکر گردد

یز انجام شود .میتواند بصورت الکترونیکی و مکانیزه ن
ورودي و یـا امکـان  که کاال در خارج از انبار تحویل می گردد و به انبـار وارد نمـی شـود،    : در مواردي1تبصره

اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کاال بجاي 80و81مواد با در نظر گرفتن مفادنگهداري کاال در انبار نمیباشد 
بـه  یا م خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبارانباردار تکالیف مربوطه را انجا

.منزله قبض انبار میباشد 
تعیین شـده  80و81مواد در معامله عالوه بر آنچه در صورتیکه در شرایط معامله براي تحویل مورد–82ماده

ا می باشد. ي توسط رئیس موسسه  پیش بینی شده باشد الزم االجرتکالیف دیگر
ز لحـاظ  ا80مـاده  »ج«و»ب«بنـدهاي  که بین مسئوالن تحویل مورد معامله مـذکور در  در مواردي- 83ماده

مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا کاالئی که باید تحویل گرفته شود اختالف نظر باشد هر یک از مسـئوالن  
انجام مورد معامله در مراکز از طرف موسسه یـا واحـد   مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهد کرد و ترتیب

شد.یر و مطلع تعیین خواهدگزار طبق جلب نظر افراد بصاجرائی مناقصه 
در خصوص مزایده موارد زیر الزم االجرا است :–84ماده

داوطلبان مراجعـه و خود بهبا تشخیص و مسئولیتمکلف است شدر مورد معامالت جزئی مامور فرو- الف 
با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معاملـه بـا   آن ي پس از تحقیق از بها

بیشترین بهاي ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.
موسسه و بشـرح زیـر انجـام    مزایده به تشخیص و مسئولیت رئیس اداره اموال در مورد معامالت متوسط - ب 

خواهد شد:
سایر شـرایطی  مزایده وروز و محل ساعت واطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و- 1

در صورت ضرورت بـه وسـایل و   یادر روزنامه ودرج آگهی ، ا یکی از شرایط فوق بکه الزم باشد با آگهی
عمـومی و  در معـابر  و الصـاق آگهـی   سایت الکترونیکـی  ویزیون طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلو

د.انسبرمتقاضیان به اطالع موسسه 
مزایده در شود و تعیینآن و بهايارزیابی توسط کارشناس منتخب رئیس موسسهمورد معامله باید قبال- 2

شـده داوطلـب پیـدا    که باالترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل قیمت ارزیابیبه خریداري 
.نشود مجددا باید ارزیابی گردد
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مورد معامالت عمده انتشار آگهی مزایده بشرح زیر بعمل می آید:در –85ماده 
در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه براي آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتیکه با عمل - 1

مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
در آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و مقرراتی که - 2

، در صورتیکه با عمـل مزایـده   اجراي تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده
منطبق باشد باید اجرا شود.

قبال توسط کارشناس منتخب رئـیس موسسـه   در مورد معامالت عمده باید ( عمده بودن یا نوع آن- 1تبصره 
ارزیابی و اعالم شود .

م حساب و نظارتیتنظ- فصل  پنجم  
از  نظر انطباق  با این آیین نامـه و سـایر   اجراییواحدهايسسه  و اعمال نظارت مالی بر  مخارج  مو- 86ماده  

هزینه انجام می گیرد .  مقررات  عمومی دولت و دستورالعملهاي  موسسه توسط حسابرس  پس از 
ه منظور  وحدت  رویه در شناسایی  عملیات مالی موسسه و کلیه واحدها تابعه مکلفنـد هزینـه هـا و     ب- 87ماده  

( روزنامه  و کل )  و حسابهاي  مربوط ثبت  و منظور نمایند. رسمی موسسهعملیات مالی را روزانه در دفاتر  

و موقت بر اساس  ري حساب و تفکیک انواع حساب وسرفصلهاي  حسابهاي  دائمنحوه تنظیم و نگهدا- 1تبصره 
ابالغ خواهد شد. در اسرع وقت خواهد بود که توسط وزارت متبوع تهیه ودستور العملی 

ثبت اطالعات روزانه در سیستم ونمایند ضمن ورودموسساتی که از سیستم رایانه اي استفاده می- 2تبصره 
لیات ماهیانه را طی یک سند در دفاتر رسمی ثبت خواهند نمودمزبور عم

آیین نامه خدمتی انجام شود یا مالی در مواردي که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این –88ماده
ن آن یعـ می باشد و در صـورتی کـه رد   بورزممکلف به رد معامله مربوطهبه تصرف موسسه در آید ، واحد اجرایی 

میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع کند و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول است و وجه 
مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد واحد اجرایی مربوطه قابل پرداخت می باشد و اقدامات 

انجـام  است در گزارش حسابرس به نحو مناسـب مـنعکس گـردد.   فوق مانع تعقیب نخواهد بود اینگونه موارد الزم 
مانع می باشد .بودجه تفصیلی موسسه بالتعهدات موسسه در قالب

ـ تامین اعتبار ضروري است و هر گاه بر اثر گواهی خالف واقع مسئولین امور مالی و –89ماده ا دسـتور مقامـات   ب
اسخگویی به رئیس موسسه بوده و طبق ملزم به پایجاد شودتابعهمجاز دینی اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد اجرایی

مقررات انظباطی و اداري با آن  برخورد خواهد شد .
بـا  اًدهد مکلف است مراتب را کتبـ یص خشمالی موسسه دستوري را خالف مقررات تمدیر امورچنانچه –90هماد

دستور صادره يی که صادر کننده دستور مربوط اجراگزارش نماید در صورت،ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور 
مالی مدیر امورصادر نماید. در این صورت »به مسئولیت اینجانب«عبارت باید دستور مجدد با قید اً را بخواهد کتب
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حسابرس موسسه در زمان رسیدگی به حسـابها  .بوده و به حسابرس موسسه گزارش نمایدمکلف به اجراي دستور 
مالی مراتب را با اظهار نظر صریح باید در گزارش خـود مـنعکس و هیـات امنـا را     مدیر اموررسی گزارش پس از بر

نسبت به موضوع مطلع سازد.
مخـالف تشخیص دهد کـه پرداخـت وجهـی    اجرایی : در صورتی که رئیس یا مسئول امور مالی واحد1تبصره

مسئولیت امر را کتبـا  واحد اجراییرئیسم می کند. هر گاه اعالرئیس واحد اجرائیمقررات است مراتب را کتبا به 
مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع را کتبا بهواحد اجرائیمالیاموررئیس و مسئولبه عهده بگیرد 

حسابرس موسسه گزارش دهد.مدیر مالی موسسه و

زاتین آالت و تجهیاموال ، ماش–فصل ششم 
بـه  وده خـود را رسـ اثـاث ف همچنـین و مازاد بر احتیاج و( منقول و غیر منقول)تواند اموالموسسه می –91ماده

آیـین نامـه بـه    85و 84و تایید ایشان ضمن رعایـت مـواد   تشخیص دو نفر از کارشناسان منتخب رئیس موسسه
ا خیریـه بـه نحـو    فرهنگی یـ ،دولتی ات به موسساشخاص حقیقی و حقوقی به فروش رسانده و یا اجاره دهد و یا 

، علمی یا آثار و بناهاي تاریخی است) و اگر فاسد شده باشـد  نفائسبه استثناي اموالی که جزمقتضی اهدا نماید (
ب درآمـد  ار بـه حسـ  ودر حسابها شناسایی نماید. عواید حاصل از فروش یا تهاتر اموال مزبراثار آنآمعدوم نماید و 

ــه امــوال اختصاصــی موسســه منظــور خواهــد شــد و ه  ــزات ، ماشــین آالت مچنــین دریافــت هــر گون و تجهی
) و افراد حقیقی یا  غیر دولتییا موسسات و نهادها  ( دولتی و هاتخانهر( اعم از منقول  و غیر منقول  ) از سایر وزا

و منظـور به حساب  دارایی هاي موسسـه  منتخب رئیس موسسهزیابی کارشناسرمانع بوده و پس از االحقوقی ب
خواهد شد.  ثبت 
می بایست وفق دستور العمل هیئت امنـاء  موسسه کلیه دارائی ها  و اموال ،  ماشین آالت و تجهیزات –92ماده 

داراي شناسنامه اي می باشند که نشان  دهنده قیمت تمام شده تاریخی ، عمر مفیـد  ،  نـرخ اسـتهالك ،  روش    
زش دفتري ، ارزش اسقاط ،  محل استقرار ،  شـماره سـند حسـابداري   محاسبه استهالك  ، استهالك انباشته ، ار

مبناي تکمیل اطالعات این موسسه رسمیثبت دفاتر،، محل تامین اعتبار، محل خرید، دوره گارانتی است خرید
بود.  شناسنامه خواهد

متضـامناً  بـه   اجرایـی  احدهايدر اختیار ووغیرمنقولمنقولنظارت بر نحوه استفاده از اموالمسئولیت- 93دهما
حساب ریالی  آن با استفاده کننده و نگهداري نگهداري و حفظ و استاجرایی و رئیس واحدمالیاموررئیسعهده

و مقداري اموال نیز به عهده امین اموال موسسه است. 

سایر موارد–فصل  هفتم 
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نامه که بین طرفین  معامله ایجاد می شود  در کمیسیونی  اختالف  ناشی از معامالت موضوع این آیین –94ماده 
مرکب از  حداقل سه نفر که از طرف  رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصـمیم حـداکثر افـراد    

کمیسیون الزم االجرا  است.  
هر یک از انـواع تضـمینات    و یاسفته،دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق  قرضه دولتی–95ماده  

مصوب  هیئت وزیران مورد عمل سایر دستگاه ها ، به عنوان سپرده  شرکت در مناقصه  یا مزایده  و یا حسن انجام 
بود. به یکدیگر خواهدقابل تبدیلموسسه درهرزمانرئیس تشخیصمعامله بالمانع می باشد و درهر صورت  به 

خلف از شرایط  مندرج در قراردادها  براي موسسه ایجاد می شـود  جـز در مـورد    حقوقی که بر اثر  ت- 96ماده 
نیست .  کال یا بعضا قابل بخشودنبود احکام قطعی  محاکم دادگستري که الزم االجرا  خواهد

وجوهی که بدون مجوز و زاید بر میزان مقرر وصول شود  اعم از این که منشاء  ایـن دریافـت اضـافه ،    - 97ماده 
اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول یا عدم انطباق  مبلغ  وصولی با مورد  باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی  بر 
اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود توسط واحد مربوطه بنحـوي کـه در اداء حـق ذینفـع     

.تاخیري صورت نگیرد
خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد.  ز موسسهابه مطالبات اشخاص  –1تبصره

مطالبات موسسه از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد الزم االجرا به مرحله  قطعیت رسیده است بر - 98ماده  
بود.  طبق  مقررات اجرایی  قانون اجراي احکام  و آیین نامه اجراي اسناد رسمی  قابل  وصول خواهد

خاص به موسسه و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز  بخشـودن جریمـه هـاي    تقسیط بدهی  اش- 99ماده  
نقدي ناشی از استنکاف و یا عدم  پرداخت  به موقع بدهی به موجب  دستور العملی  است  که توسط  موسسه تهیه 

و پس از  تصویب  هیات امنا به مورد اجرا گذارده می شود.  
اعضا هیئت امنا ، هیئت رئیسه  موسسه و وابستگان  درجه اول مداخله کارکنانضمن رعایت قانون منع- 100ماده 

ایشان ( همسران ، فرزندان ، والدین ، خواهر، برادر) اجازه معامله با موسسه را نداشته و در صورت  وجود این گونـه   
. گرددزارش معامالت ، الزم است  صورت مقداري  و ریالی  آن را با ذکر دالئل  به هیئت امنا گ

اعضا آن بـه پیشـنهاد   کهرئیس موسسه موظف است  نسبت به تشکیل دبیرخانه هیئت امنا اقدام نماید- 101ماده
رئیس موسسه منصوب میگردند.

خود دانشجو پـذیرش کـرده و هزینـه آن را    نیازبه موسسه اجازه داده می شود براي ظرفیت مازاد بر- 102ماده 
ز متقاضیان دریافت نماید ودرقالب این آیین نامه هزینه نماید.براساس قیمت تمام شده ا

نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی امور مالی اعم از نقدي و یا جنسی و اوراقی که در حکم وجه نقد - 103ماده 
حـت  ت امناء از محل اعتباري که در بودجه موسسـه ت وط و با نظر کمیته مالی منتخب هیئاست با اعالم واحد مرب

گردد. این اقدام مانع از تعقیب قـانونی  ، تأمین میعنوان (اعتبار جبران نقصان و تفریط امور مالی) منظور می شود
مسئوالن امر نخواهد بود.

: وجوهی که بر اثر تعقیب مسئوالن امر از این بابت وصول می شود به حساب درآمد اختصاصی موسسـه  1تبصره 
منظور می گردد .
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وسسه می تواند در موارد خاص ناشی از کسر مدارك ، سرقت ، آتش سـوزي ، و سـایر حـوادث کـه     م–104ماده 
ك اثبات کننده خرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کمیته اي مرکب از یک نفر ردسترسی به اصل اسناد و مدا

مور حقوقی با انتخاب معاون کارشناس مالی با انتخاب مدیر امور مالی ، نماینده رئیس موسسه ، یک نفر کارشناس ا
پشتیبانی و با ابالغ رئیس موسسه موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسـی و بـا تنظـیم صـورتمجلس بـا      

.اکثریت آراء پس از تصویب هیئت رئیسه به هزینه قطعی منظور و در صورتهاي مالی اعمال و تسویه گردد
ایـن مـرتبط بـا   و پیگیـري تعهـدات سـتاد وزارتـی    و  بودجه اي لیبه منظور تهیه  دستورالعملهاي ما- 105ماده

توسط وزارت متبوع بـا و بودجه میته فنی تخصصی مالی دو کآئین نامه و پاسخ گوئی به مسئولین مالی موسسات 
ترکیب زیر  تشکیل میگردد:شرح وظایف ابالغی با

یا مقام مجاز از طرف ایشانهیئت امنا  وزیر بعنوان رئیس کم حاب(حسب مورد )موسساتو بودجه پنج نفر از مدیران مالی

یا مقام مجاز از طرف ایشانهیئت امناءوزیر بعنوان رئیسبه انتخاب کارشناسدو نفر.
: احکام اعضا کمیته از تاریخ ابالغ به مدت یک سال خواهد بود .1تبصره

ــاده   ــه ا    - 106م ــین نام ــن آی ــیر ای ــه در تفس ــواردي ک ــع     در م ــد مرج ــته باش ــود داش ــر وج ــتالف نظ خ
تعیین کننده رئیس  هیات امنا خواهدبود. 

تشکیل هیئـت امنـاء دانشـگاهها و    قانون7ماده» ط« بند در اجراي تبصره57ماده و106این آیین نامه در  
وجهت اجراد باشآن دانشگاه رسیده موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب می باشد که به تصویب هیئت امناء

ابالغ می گردد.
مرضیه وحید دستجرديدکتر

وزیر بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی


