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 کلیات و اختصارات مفاهیم، -اول فصل

 :از تندبارع نآ یهاتسویپ و نامه نییآ ینا در رفته بکار اختصارات و یممفاه -1ماده 

 .باشدمی یفناور و یقاتتحق ،علوم توزار ،آن یهاوستپی و نامه نییآ ینا در وزارت از منظور :وزارت -1-1

 لی ه ک و ایگران  صگنعت  و علگم  دانشگگاه  آن یه ا تس  وپی و نامه یینآ ینا در دانشگاه از منظور :دانشگاه -1-2

 ب ه  نامه یینآ ینا مفاد براساس اًمنحصر آن مالتیمعا و مالی یهاتیالعف یهکل است الزم که شدبامی آن تابعه احدهایو

 .شود هتشاگذ اجرا مورد

 یوراش   موافقت با که است آن با مرتبط یرنظا و هاهکدشآموز ،هاکدههشپژو ،هاهدانشکد یهکل شامل :تابعه واحد -1-3

 ،م الی  ام ور  و هامشی خط ،هاسیاست رنظ از و ندشومی یا شده یجادا امنا هیأت صویبت و وزارت یالع آموزش شرتسگ

   .شندبامی دانشگاه عتاب تشکیالتی و اداری معامالتی،

 مرج ع  ،دانشگگاه  رک ن  ب االترین  عن وان  ب ه  طوب  مر اتمق رر  و ق وانین  جبوم به که است یهیأت :امنا هیأت -1-4

 .دشبامی دانشگاه یداخل وابطض و اتررقم تصویب و گیری یمتصم سیاستگذاری،

 ینهاده ا  ی ا  و س ات سمؤ ی،دولت   یهاکترش یا و ساتسمؤ ،هاتخانهروزا یهکل از تسا بارتع :اجرایی دستگاه -1-5

 باشد. شده یینتع دانشگاه یامنا هیأت یوس از که ییهاهادستگ یهکل یزن و یدولت یرغ یعموم

 هما دسفنا آخر به و وعشر ماه ینفرورد اول از که یسمش یکسال از تسا بارتع دانشگاه مالی سال :مالی سال -1-6

 یابد.می یانپا الس نماه

 ،دول ت  یه ا کمک بینی پیش حاوی و گرددمی تهیه مالی لسا یک یابر که تاس دانشگاه مالی نامهبر :بودجه -1-7

 تحق    جه ت  در ک ه  تس  ا ی اتی عمل و ه ا برنامه انجام یبرا هاینهزه برآورد و مالی منابع سایر و صیاصاخت یآمدهارد

 باشد.می دانشگاه افدها

 مرب وط  بودج ه  رد دانشگگاه  یه ا ی ت فعال و ه ا ط ر   و هابرنامه یجراا یبرا که است یمبلغ از عبارت :اعتبار -1-8

 .تسا یدهردگ ینیبیشپ

 ش ده  مح ول  دانشگاه به که است ییهامسئولیت انجام برای اجرایی کارهای بندی طبقه سطح باالترین :برنامه -1-9

 است.
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 تاکان  ما از یدن  م هبه ر  و ی ت فعال ون ه گ ره   انج ام  از شیان که ییدرآمدها از است عبارت :اختصاصی درآمد -1-11

 اه داف  تحق    جه ت  در و ش ود م ی  بین ی  پ یش  دانشگگاه  بودجه در اختصاصی درآمد نوانع تحت و هبود دانشگاه

 رسد.می مصرف به دانشگاه

 نمعاون ا  یراس   ای   و ابه(ش  م ینعن او  یا) مالی و یادار نمعاو نامه، یینآ ینا در مجاز مقام از ورنظم :مجاز مقام -1-11

 یضتف و  یو ب ه  را خ ود  ی ارات اخت از یبخش   دانشگاه یسرئ   ید،صالحد صورت در که باشدمی مورد حسب دانشگاه

 را دانشگگاه  یسرئ   یسو از شده یضتفو یاراتاخت دتواننمی مجاز مقام و بوده شخص به ئمقا یاراخت یضتفو ،یدمانمی

 ید.مان ضیوفت یرغ به

 شودمی ییهاپرداخت به منجر که ییهایتالعف یرسا و خدمات و کاال انتخاب و یینتع از تسا بارتع :تشخیص -1-12

 .تسا ریورض دانشگاه افداه به لنی یبرا آنها انجام یا یلحصت که

 ین.مع یتفعال انجام یبرا بومص اعتبار از تیمقس یا مامت تخصیص از ستا بارتع :اعتبار تأمین -1-13

 از: یناش دانشگاه ذمه بر یند یجادا از است عبارت نامه آیین ینا نظر از :تعهد -1-14

 ؛خدمت دادن انجام یا کار یلتحو ،کاال یدرخ -الف 

 ؛دشبا شده دقعمن رراتقم یتاعر با که ییقراردادها یاجرا -ب 

 ؛ال ص ذی و یقانون راجعم از ادرهص احکام -ج 

 ؛یالمللینب عمجام یا هاازمانس در یتعضو و یللالمبین یقراردادها به وستنپی -د 

 ؛هارانسنفک و ینارهامس ی،حقوق یا یقیحق صخاشا به اعانه و کمک -ه

 هی.بد نندهک اتاثب مدارک و سنادا موجب به تپرداخ قابل یبده انیزم تعیین از است عبارت :تسجیل -1-15

 مح ل  از تاخ  پرد قاب ل  یه ا دهیب   و اتدعه  ت تأدی ه  یبرا زجام امقم سیلهو به کتباً که است یااجازه :حواله -1-16

 .شودمی صادر نفع ذی وجه در مالی امور رمدی عهده مربوط تباراتعا

 اترتب ا عا مح ل  از تعهدات، یفایا یبرا مجاز مقام یا دانشگاه یسرئ طتوس که است یندس :وجه درخواست -1-17

   .دردگمی صادر دانشگاه وجه در خزانه، هعهد بومص

 شابه.م ینعناو یا کمک عنوان تحت یا دتعه بالق در تخپردا قابل یهایهدب از تسا بارتع :هزینه -1-18

 صفحه اصلی
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 اممق   ی ا  و دانشگاه سرئی دستور اب مالی ورما ردیم توسط که جهیو زا ستا عبارت :پرداخت گردان تنخواه -1-19

 هس تند  اندرگ تنخواه ریافتد به مجاز که ینیمأمور یا و اهواحد یاراخت در هااختدپر یراس و هاینههز انجام یبرا مجاز،

 گیرد.می قرار

 .گیردمی انجام هدعت مانجا از بلق مربوط اعتبارات محل از که یپرداخت از تسا عبارت :پرداخت پیش -1-21

 .یردگمی مجاان طمربو باراعت محل از تعهد زا یتسمق یادا ورظمن به که یتخپردا از است عبارت :الحسابعلی -1-21

 وگیریجل   یا و نیمتأ روظمن به و دادهاراقر و اتررمق ،نیقوان ب ط که است ایهعیود زا ترباع سپرده :سپرده -1-22

 ین،ق وان  در مق رر  یطش را  ت ابع  آن بطض   ی ا  وصول داد،ترسا و ددگرمی پرداخت یا یافترد ،دانشگاه قحقو تضییع از

 .است مربوط یهاقرارداد و مقررات

 هدرسپ بابت امانت تروص به و ینمع مدت یبرا که قطعی یرغ یافتدر یا پرداخت از است عبارت یعهود :هدیعو -1-23

 و هیاگابخو ،یادار از اعم دانشگاه ازنی ردوم یهاساختمان مینتأ و تعهدات یاجرا حسن یده،مزا یا مناقصه در شرکت

 ی ز وار و مس ترد  اًین  ع مرب وط  م دت  شدن یپرس از سپ و دیرپذمی مانجا دانشگاه بطیرذ اتراعتبا لمح از آن، یرظان

 د.ردگمی

 و دانشگگاه  مقررات یاجرا در که یانامه ضمانت یا منقول یرغ ییدارا یا نقد وجه از است عبارت یقهوث :یقهوث -1-24

 از ین ان اطم ب رای  دانشگگاه  م الی  ام ور  نزد و اخذ لبمقا طرف از ردمو بسح ،دانشگاه توسط هدمنعق یهاقرارداد یا

 شود.می یارهدگن تعهد، یاجرا حسن

 ق رارداد  یک با ارتباط در نقد، وجه ینیمع مبلغ پرداخت تعهد زا است عبارت نامه ضمانت :بانکی نامه ضمانت -1-25

 تداتعه   و یفتک ال  انج ام  ب ا  رابط ه  در ار یقیحق و یحقوق اشخاص مانتض بانک آن موجب به که ین،متض نوانع به و

   .گیردمی عهده به نامه، تمانض در مندرج مبلغ تا ینبیماف اددقرار موضوع

 و دانشگگاه  یه ا برنام ه  اج رای  حسن منظور به که است وجوهی :نامهآیین این شمول از خارج اعتبارات -1-26

 و یصتش خ  ب ا  اًمنحص ر  نام ه،  ی ین آ ی ن ا دافم یترعا به الزام بدون و دار یتاولو یهاپرداخت از برخی انجام در تسریع

 .برسد امنا یأته یبصوت به ساله مهه یستبامی اعتبارات ینا فقس .گرددمی ینههز دانشگاه یسرئ یتلسئوم

 سیس تم  ت ابع  آن، یه ا پیوس ت  و نام ه  آی ین  ای ن  در اس تفاده  م ورد  یهاحساب عناوین :هاحساب عناوین -1-27

 باشد.می دانشگاه حسابداری

 صفحه اصلی



5 

 

 

 

 ی ین آ ی ن ا مفاد اب دانشگاه یهایافتدر و هامددرآ ،هاتخپردا و هاینهزه ی تطب از است عبارت :مالی نظارت -1-28

 م ورد  در بت ه ثم ارکدم و دناسا یتکفا و اصالت و مالی باتسمحا حتص از یناناطم صولح و امنا یأته باتصوم ه،مان

 .یاینههز اقالم از یکهر تحق  و یزانم

 و یتالحص واجد یمانپی یا رسمی )کارکنان( یعلم هیأت یرغ یاعضا ینب از که است یفرد :مالی امور مدیر -2ماده 

 یفوظ ا  ب ر  ع الوه  و شودمی منصوب سمت ینا به دانشگاه یاتحاسبم و مالی امور انجام یبرا دانشگاه یسرئ کمح اب

 .گرددمی محول او به یلذ روحهشم یهایتئولسم و یفوظا ی،سازمان

 ؛امنا هیأت مصوبات و نامه یینآ ینا مفاد یترعا با مالی نظارت اعمال -الف 

 ؛مالی مدارک و دفاتر ،نادسا حفظ بر نظارت و مالی یهاصورت و هارشزاگ یمتنظ و حساب یراداهگن -ب 

 ؛بهادار قاراو و هاردهسپ ،هاینهنقد ،وجوه یلتحو و حراست و حفظ و یاهدارگن -ج 

 ؛اموال بر نظارت و حساب یاهدارگن -د 

 ؛خزانه به اآنه یزوار و یصتصاخا یهاددرآم ولصو بر کنترل و نظارت -ه

 ب ه  ،طیراش   دواج   پیم انی  یا یمرس یعلم هیأت یرغ یاعضا ینب از که است یفرد :مالی امور مدیر معاون -3ماده 

 از یتس م ق و منص وب  متس   ی ن ا به دانشگاه (مشابه ینو عنا یا) یمال و یادار معاون حکم و مالی امور یرمد نهادیشپ

 .شودمی محول یو به مالی امور یرمد یهایتولسئم و یفوظا

 ی ا  رس می  یعلم   هی أت  یرغ یاعضا ینب از که است یفرد :مالی عامل مالی/ مسئول حسابداری/ رئیس -4ماده 

 م الی  و یادار معاون حکم و مالی امور یرمد شنهادیپ با و هاحدوا یتمحاسبا و مالی امور اداره یبرا ،یطشرا جداو پیمانی

 یرم د  م الی  یه ا یتلوسئم و فیاظو از یقسمت ه،دنیمان عنوان به و منصوب تسم ینا به ،دانشگاه (ابهشم ینوعنا یا)

 ساند.رب انجام به استقرار محل دواح در تا گرددمی محول یو به مالی امور

 ردیم   ک م ح ب ا  یت،صالح جدوا یمانیپ یا یرسم یعلم تهیأ یرغ یاعضا ینب از که است یفرد :اموال امین -5ماده 

 که یاوراق و اموال یهاحساب یمتنظ و تحول و یلتحو ی،دارنگه یتولئسم و منصوب متس ینا به ،دانشگاه مالی امور

 .شودمی ذارگوا او، هدهع به یجمع باابو تحت یکاالها و است نقد وجه حکم در

 س مت  ی ن ا ب ه  یتحالص   واج د  پیم انی  ی ا  یرسم یعلم تأهی یرغ یاعضا نیب از که است یفرد :کارپرداز -6ماده 

 در و م افوق  مقام دستور طب  ،دانشگاه یازن مورد خدمات و کاال تدارک و فروش یا یدرخ به نسبت تا شود،می منصوب

 .نماید عمل مقررات و ضوابط چارچوب

 صفحه اصلی
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 ینام   ی،لام   ملعا /مالی ولمسئ /یاردابسح یسرئ ،مالی امور یرمد نمعاو لغاشم یتصد یبرا که یورتص در -7ماده 

 زا امن ا،  هی أت  یبتص و  ب ا  ت وان م ی  ش د، نبا ورمقد پیمانی یا یرسم یعلم هیأت یرغ یاعضا انتصاب از،درپراک و اموال

 .نمود استفاده یکاف و الزم ینتضم ذاخ با و موقت تروص به ی،قرارداد یعلم هیأت یرغ یاعضا

 بودجه -دوم فصل

 ،بمص و  یانهلسا یتعملیا و لهاس پنج ،یاهبردر یهابرنامه ساسبرا ،2210 الس از دانشگاه ینهادیشپ بودجه -8ماده 

 رسد.می امنا هیأت یبتصو به و یمتنظ مقرر مهلت رد

 در ی،ص  اصاخت و یعم وم  از ماع   ،ورکش   کل بودجه یهایفرد لحم زا که یتعتباراا براساس ،یلیتفص بودجه -9ماده 

 کی  تفک هب   اعتب ار،  تأمین بعمنا یرسا و بلق اتونس نشده مصرف وجوه مانده ینهمچن و یردگمی قرار دانشگاه یاراخت

 یبتص و  ب ه  وزارت دیی  تأ اب   ال،س   انهم   ماه شهریور انیاپ تا حداکثر و دانشگاه رئیس پیشنهاد به هاطر  و هانامهبر

 .درسمی امنا هیأت

 کی   انمیز به ثراکحد هاهزینه دانشگاه رئیس یصخشت هب امنا، تهیأ وسطت تفصیلی هجدبو ویبتص مانز تا -تبصره

 پذیرد.می انجام ماه هر برای ه،بودج کل مهزداود

 رسد.می امنا هیأت تصویب به ،دانشگاه رئیس پیشنهاد به تفصیلی بودجه اصالحیه گونه هر -11ماده 

 ،(ی ران ا میالس  ا یجمه ور  هس ع تو نجمپ   برنامه دوم )سال 2010 الس یانپا تا راکثحد تسیبامی دانشگاه -11ماده 

 س اله  پ نج  نام ه بربرنامه راهبردی و  (،ای هیماسر یهاییدارا تملک و یاینههز یهایتلاعف املش) ساالنه ییاجرا برنامه

 یانهس ال  عملی اتی  نام ه بر ،لیم ا  الس   هر برای هانامهبر این بر مبتنی و اندبرس امنا هیأت تصویب به و تهیه را دانشگاه

   .یدمان هئراا امنا هیأت به ،یبتصو منظور به و یهته ار خود

 هادریافت و درآمدها -سوم فصل

 شد:بامی ریز شر  به دانشگاه یهاتافیدر و اهمدآدر عواان -12ماده 

 ق رار  دانشگگاه  ی ار اخت در کشور کل بودجه یهایفدر محل از دیگر ینوعنا یا و کمک عنوان تحت که هیوجو -الف 

 .دگیرمی

 «1 شگماره  پیوست دستورالعمل» براساس آنها مصرف و وصول نحوه و انواع که دانشگاه صیاختصا درآمدهای -ب 

 .شد اهدخو لقتنم دانشگاه تخپردا یهابحسا به دانشگاه استخودر به بنا و واریز خزانه حساب به و باشدمی

 

 صفحه اصلی



7 

 

 

 

 

 اصخ   مق ررات  ی ا  ،نامه یینآ ینا در آن مصرف و ولصو هنحو که «اعتبار ینتام منابع ریاس» نوانع تحت یوجوه -ج 

 .است یدهردگ مشخص ی،دیگر

 «2 شگماره  پیوسگت  دسگتورالعمل » اس اس  ب ر  آنها مصرف و وصول نحوه و انواع که یدممر یهاکمک و یااهد -د 

 .دشبامی

 .لباتامط ولصو -ه

 .فاتوقوم از لصاح وهوج -و

 ب ه  م ورد  و ض رورت  برحس ب  یا و مقررات طب  بر که آنها یرنظا یا و یعهود یا یقهوث یا لضماناوجه یا پردهس -13ماده 

 ی ز وار ی د، نمام ی   اتت  اف رومنظ همین به دانشگاه که یبانک ابسح به یدبا ،گرددمی ولصو و اخذ دانشگاه یصتشخ

 شود.

 براس اس  ف وق،  حس اب  موج ودی  محل از تعهدات اجرای عدم از ناشی خسارت جبران یا و سپرده وجوه رد -1تبصره 

 آمد. خواهد عمل به ،مجاز مقام یا دانشگاه رئیس تشخیص

 ،موق ت  ص ورت  ب ه  هردس پ  یهاحساب یموجود از ،ودخ یرورض تاجیاتحا فعر یبرا است مجاز دانشگاه -2تبصره 

 احتیاج ات  مص ادی   تعی ین  .نمای د  اس تفاده  گردد، تأدیه مربوط وجه مالی الس نامه یانپا تا رثکداح کهنآ به مشروط

 برسد. رئیسه هیأت تصویب به باید ضروری

 نقد یهایموجود و هماد ینا وعموض موارد از یقسمت یا تمام امنا، هیأت یبتصو با دتوانمی دانشگاه یسرئ -3تبصره 

 آنه ا  هدعم   دار هامس   دول ت  ی ا  و ب وده  یدولت آنها یریتمد که ییهابانک نزد ورهظمن دو یجار یهابساح در ار خود

 یاختصاص   یادهم  آدر ج زو  را حاص ل  درآم د  و نمای د  ی ز وار ...(، و تجارت بانک ملت، بانک ی،لم بانک داننم) باشدمی

 د.برسان مصرف به ی،نواتس بودجه قالب در و بسومح دانشگاه

 یه ا یمهجر نیز و مزبور بدهکاران به لتهم دادن یا و دانشگاه به صخاشا یبده یطستق یابر که یدرامو رد -14ماده 

 یسرئ   ،باش د  شدهن یفتکل یینتع ،یعموم مقررات موجب به ی،هبد موقع به داخترپ عدم یا و استنکاف از ناشی نقدی

 از یشب   تدم   یب را  یهدب   یطس  تق ،نمای د  یطس  تق لسایک دتم تا ثرداکح را مذکور یهایهدب است مجاز دانشگاه

 .باشدمی امنا هیأت موافقت به موکول یکسال،
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 از دانشگگاه  طل ب  اس تیفای  ،باش د  تخلف ات  ای و جرائم ارتکاب از ناشی ،ماده این موضوع یهابدهی هچنانچ -تبصره

 س ایر  ی ا  دانشگگاه  توسط ربط ذیو یا مجرمین  متخلفین قانونی تعقیب از نعما لت،هم دادن ای و یدهب طیتقس طری 

 بود. نخواهد صال ، ذی مراجع

 هاپرداخت و هاهزینه :مچهار صلف

 دانشگگاه  کن د، م ی  زوتج ا  لیما یکسال زا آن مانجا وعاًن که مستمر ریجا یهاهزینه زا تمسق آن دمور در -15ماده 

 تج اوز  مالی سال از آن یاجرا که متناسب مدت یبرا را ییقراردادها مجاز مقام یا دانشگاه رئیس تشخیص به تواندمی

 تعه دات  اخ ت پرد یبرا الزم اعتبارات خود االنهس بودجه در است فمکل دانشگاه صورت ینا در .دینما منعقد ،ندکمی

 د.ینما منظور اترتباعا ریاس بر دممق را مربوط

 رسد.می دانشگاه رئیسه هیأت تصویب به آن، شرایط و ماده این موضوع یهاهزینه انواع -تبصره

 مالی نظارت اعمال یل،جست ،تعهد ،اعتبار تأمین ،یصتشخ لحمرا یط از سپ یبترت به هاتخداپر و هاینههز -16ماده 

   .دیابمی تحق  حواله دورص و

 انج ام  مرحله یثناتاس )به پرداخت شپی مورد رد ماده، ینا عضومو حلمرا اندنسر انجام به و یبترت یترعا -1تبصره 

 .تسا یزامال یزن (باشدنمی مقدور یند تمام یبرا که یلجست مرحله یثناستا )به الحسابیعل و هد(عت

 ی ا  دانشگگاه  رئیس سوی از ماده این موضوع مراحل کننده اثبات مدارک به منضم حسابداری ندس یامضا -2تبصره 

 منزل ه  ب ه  ،م الی  ام ور  یرم د  توس ط  ورمذک ندس یمضاا و یلجست و دهتع تشخیص، مراحل  حقت منزله به ز،مجا مقام

 .ستا مالی ارتظن اعمال و تبارعا تأمین لهحمر تحق 

 ی ا  دانشگگاه  رئیس ههدع هب لهحوا و یلجست ،هدتع انجام تیلمسئو همچنین و خیصتش رایاخت و تیالحص -17ماده 

 .باشدمی یمال امور دیرم دههع به ،عمل مورد ضوابط با هاپرداخت تطبی  و اعتبار تأمین و باشدمی مجاز مقام

 هب دانشگاه رئیس رفط از هسطاو دونب و اًمیستقم مورد حسب ماده، این موضوع یهامسئولیت و اختیارات -1تبصره 

 موج ب  یت،مس ئول  و ی ار اخت یضتف و  مورد چیه در نکل .باشدمی یضتفو بلقا اًضبع ای کالً دانشگاه زاجم ماتامق یراس

 .ودب نخواهد ،هندکن یضتفو از یتمسئول عفرا یا و یاراخت سلب

 ی ا  و م الی  ام ور  یرم د  ب ه  دانشگاه یسئر به مربوط یهایتلسئوم و یاراتاخت یضتفو ماده، ینا یاجرا رد -2تبصره 

 .باشدنمی زمجا مالی امور نانکارک
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 انج ام  از قب ل  را ردادارق   مبل غ  دص  رد 12 سقف تا عقده،نم یبتک یادادهراقر اسسابر است مجاز دانشگاه -18ماده 

 .نماید اختردپ ، پیشدانشگاه سیئر یصتشخ به معتبر نامه مانتض یافتدر یازا در و تعهد

 ،روکش   در فروش نده  هین د نما وج ود  مع د  ل ت ع به که دانشگاه یجراخ ایهیدرخ در است مجاز دانشگاه -19ماده 

 تش خیص  به را اردادقر غمبل کل استثنایی موارددر  ای و دادقرار مبلغ درصد 12 سقف تا ،ارددن وجود ضمانت اخذ امکان

 نماید. پرداخت پرداخت، پیش عنوان تحت تعهد، انجام از قبل و امنا هیأت تصویب ،دانشگاه رئیس

 ت وان م ی  د،ش  نبا مقدور یند تمام یهدتأ یبرا الزم ارکدم و اسناد یهته و یلجست یللع به بنا که یموارد در -21ماده 

 .نمود تخپردا ،مجاز ممقا یا دانشگاه سیئر صیختش به اب،حسال یعل عنوان تحت را، هدش تعهد هجو از یتسمق

 حس ب  نی از  م ورد  تضمین نوع و گردان تنخواه و الحساب علی پرداخت، پیش واریز و واگذاری نحوه و میزان -21ماده 

 رسد.می دانشگاه رئیسه هیأت تصویب به که است دستورالعملی طب  مورد،

 خ دمات  انج ام  ی ا  کااله ا  ت أمین  یبرا متمرکز، یدهایرخ یالتهست از استفاده منظور به دتوانمی دانشگاه -22ماده 

 ی ا  ش ده  نی ی تع منظ ور  ینم  ه ب ه  که ییهابحسا یا حساب به را جوهیو ی،یاجرا گاهتدس یا وزارت اعالم با یازن دورم

 کااله ا  وصول از پس و منظور پرداخت یشپ ابسح به ،فوق یهاحساب یا سابح به یزیوار وجوه .نماید یزوار شود،می

 منظ ور  ین ه زه ابحس   ب ه  ،طمربو ییاجرا هاگتدس یا وزارت طرف از صورتحساب تفیادر با و نظر مورد خدمات انجام یا

 .شودمی

 ب ه  متعل    ،ش ود م ی  کاردت   و ی ه ته ارتب اط  ی ن ا در که مصرفی یرغ و یا یهرماس یکاالها و یزاتتجه یهکل -تبصره

 .بود دخواه نامه یینآ ینا «48» ماده موضوع دستورالعمل مشمول و هبود دانشگاه

 ب ر  رئ  دا بان ک  یواهگ   و دگی ر  انج ام  مجاز یبانک یهابحسا ی رط از اًرفص یتسیبا دانشگاه یهاداختپر -23ماده 

 مق ام  ق ائم  ی ا  عنف   یذ ج ه و در حواله و او یقانون مقام ئمقا یا نفع یذ هب جهو تخداپر ،نفع یذ حساب به هجو انتقال

 .گرددمی بسومح تخپردا و شده یتلق وجه هدیرنگ دیرس عنوان به او، یقانون

 ب ه  ی ا  و وردمق   وج ه  دهیرن  گ از امض ا  خ ذ ا مجاز، مقام یا دانشگاه رئیس یصتشخ با که ییثناتاس موارد در -تبصره

 یاف ت در یدرس   (نقد یا و چک صورت به) عفن یذ به وجه پرداخت بر یردا ،مذکور ماتامق از یکی ییدأت ،نباشد مصلحت

 .تاس یقطع ینههز به ابساحت قابل دسن و یتلق وجه هکنند
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 آی ین  ای ن  شمول از خارج اعتبارات» عنوان به را دانشگاه اتراباعت زا یخشب ،ساله همه دانتومی امنا هیأت -24ماده 

 از خ ارج  ض روری  م وارد  ب رای  فق ط  ،دانشگاه رئیس تشخیص به مذکور اعتبارات صورت، این در .نماید تصویب «نامه

 شود.می ارائه امنا هیأت به مربوط گزارش و هزینه شمول،

 تهی أ  یض ا اع یان،ش جو ناد یکارم دد  ینوعن ا  تح ت  یحقوق و یقیحق خاصاش به یوجه ونهگره پرداخت -25 ماده

 بر مشروط آن، یرنظا یا و یآموزش ی،هشپژو و یتاعمطال شجویی،دان یهاینهزه کمک و میعل هیأت یرغ یعضاا و یعلم

 فاه دا  ه ت ج در وج ه  هکنن د  یاف ت در یحق وق  و یق ی حق خاصش  ا یتفعال دانشگاه یسئر یصتشخ به که است آن

 .دش دخواه منظور ینههز سابح به وه،جو کننده یافتدر از یدرس اخذ با بابت ینا از یپرداخت وجوه .باشد دانشگاه

 هب   دانشگگاه  یلیتفص   دج ه بو در درج ض من  و لتق  نم ع د ب سال هب الس هر نشده فمصر اتراباعت مانده -26 ماده

 در یول   یج اد ا دانشگاه توس ط  که قبل نواتس اتدتعه یهدأت ورمنظ هببدواً  باید مانده این .سدرمی ناما تیأه ویبتص

 .شود ینیب شپی ت،سا هشدن پرداخت مربوط الس

 یهس رما  یهاییدارا تملک صرفم به اًمنحصر یایهرماس یهاییدارا تملک اعتبارات هدشن مصرف وجوه هندما -1تبصره 

 .دسرمی یا

 مطالب ات  ی ه کل پرداخ ت  و ماده ینا مفاد یترعا با فاًرص یا هزینه تااعتبار دهشن مصرف وجوه یواقع ندهما -2تبصره 

 لی  کمت و اجرا یبرا ی،ا هیرماس یهاییدارا کلمت تباراتاع در هزینه قابل امنا، تهیأ از مجوز اخذ از پس و مورد هر در

 .باشدمی توزار بومص خص،شم و نیمع یهار ط

 جه ت  زای  ن م ورد  دادع  ت ب ه  یا،اه د  و یمردم   یه ا کم ک  ابسح یثناستا به دانشگاه یبانک یهاابسح -27 هماد

 ،باشدمی آن هدمع دار سهام لتود که ییهاانکب شعب دنز الیم امور یرمد درخواست با مربوط یهاپرداخت و هایافتدر

 ممک ن  مج از  مقام یا دانشگاه رئیس و مالی امور مدیر مشترک امضای با مزبور یهاحساب از استفاده .گرددمی  اتتاف

 .بود دهواخ

 معامالت -پنجم فصل

 ک ه  یم وارد  یناس تث ا ب ه  ی ره غ و کار اجرت ،یانکاریمپ اجاره، یا فروش یا یدخر از معا دانشگاه معامالت -28 ماده

 از م ورد  حس ب  ،دش  با ینزیگاج   مق ررات  و یعلم   هیأت یرغ و یلمع یأته یاعضا یاستخدام یهانامه یینآ ولشمم

 :یرز موارد در رگم ،شودمی انجام هیدمزا یا مناقصه ی طر
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 اتس  مؤس و ه ا ارگ ان  یا هایهردارش یا یتدول یهارکتش یا مؤسسات یا هاتخانهاروز معامله طرف که یتمعامال -28-1

 ؛دباش اآنه به هتسواب

 و دولت ی  غی ر  ومیعم یادهاهن و ساتمؤس با دانشگاه رئیس مسئولیت و یصتشخ هب اهآن مانجا که تیمعامال -28-2

 ؛شندبا کورذم ینهادها و مؤسسات به متعل  آنها تیمالک ای هعمد مهاس که تابعه ساتمؤس

 ؛دیرپذمی انجام دانشگاه یقاتتحق اعتبارات محل از که یمعامالت -28-3

  الص   و فهص ر  هب دانشگاه رئیس یصتشخ هب و طوستم معامالت سقف تا که قوقیح و خدمات ،اموال خرید -28-4

 ؛اشدب دانشگاه

 ؛دانشگاه یسئر و یدادگستر یرسم اسشنکار نظر اخذ به منوط منقول، یرغ اموال اجاره -82-5

 ی ا  کارش ناس  یصتش خ  ب ه  ی،فن اور  و یفک ر  یه ا ی ت مالک از یب ردار  هبه ر  ح    یارگذوا یا شفرو ید،رخ -28-6

 ؛رئیسه یأته منتخب شناسانکار

 یعص نا  و یهن ر  ماتدخ   ،یک ی الکترون یاطالع ات  یه ا کن  با ی،هشپژو -یلمع یاترشن ب،کت فروش یا یدرخ -28-7

 یعلم   اتمؤسس   اتخدم و اورهشم خدمات ینمچنه و فظمو یرغ آموزشی و یپژوهش ی،کارشناس ماتخد و هفمستظر

 ؛دانشگاه رئیس یصتشخ به

 ؛باشد شده یینتع آنها یبرا صال  یذ مراجع یا دولت طرف از یثابت نرخ که مصرف مورد یاهکاال خرید -28-8

 ؛یحصاران یکاالها یدرخ -28-9

 ؛ثابت نرخ دوجو صورت در آن یرنظا و تسافرم هنیزه ینی،زم و ییایدر ی،ایهو نقل و حمل یهکرا -28-11

 و موج ود  متح رک  و ثاب ت  آالت اش ین م و ی زات تجه و ل وازم  ی ل تکم ی ا  یضتع و  یبرا یدکی قطعات یدخر -28-11

 ،آن یرنظا و یرصب و یسمع و یفن و یلمع یهایشگآزما لوازم و ی دق یگیر اندازه یلوسا و ابزار و ادوات یدخر ینهمچن

 ؛دانشگاه یسرئ یصتشخ به

 ؛دانشگاه سیئر یصتشخ به متحرک و ثابت تآال ینشما یرتعم -28-12

 ؛دانشگاه رئیس یصتشخ به یصحاف و پاچ به مربوط امور -28-13

 بهومص   ب ه  ندتسم ،متعارف یرغ یطشرا در و مرکگ از کاال یصترخ مدارک و بانک هیالمعا با یارز هاییدخر -28-14

 ؛هسیئر تهیأ
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 راجعم یوس از قانون موجب به که میاحکا ریاس یا و ییقضا احکام یاجرا از یناش یماجر و اراتسخ تعهدات، -28-15

 ؛گرددمی صادر صال  یذ یقانون

 زارگ  بر وزارت توس ط  متمرک ز  تروص   ب ه  دانشگگاه  یسرئ   یکتب   موافقت و ترروض به بنا که ییهایدخر -28-16

 ؛گرددمی

 :شوندمی یبند طبقه یرز شر  به عمده و متوسط ی،جزئ هتسد «1» به مبلغ نظر از معامالت -29 ماده

 ؛نکند اوزتج یالر 111/111/11 از نآ مبلغ که است یمعامالت یجزئ معامالت -الف 

 ؛کندن تجاوز یالر 111/111/111 از و ترشیب یالر 111/111/11 از آن مبلغ که است مالتیمعا متوسط معامالت -ب 

 .باشد بیشتر یالر 111/111/111 از آن مبلغ که تسا یتمعامال عمده معامالت -ج 

 من ا، ا أتهی   در یبتص و  زم ان  از و تس  ا یی ر غت قابل امنا هیأت یصتشخ به ماده، ینا در مذکور یهاصابن -1تبصره 

 ید.نما عمالا را شده یینتع یهاصابن است مجاز دانشگاه یسرئ

 ب رآورد  مبل غ  هعم د  معامالت مورد در و معامله مبلغ متوسط، و یجزئ معامالت یبرا یدخر در ابصن یمبنا -2تبصره 

 ت.اس

 مع امالت  در ه،رئیس هیأت منتخب یرسم کارشناس یصتشخ به یئجز معامالت در فروش در نصاب یمبنا -3تبصره 

 ی ین تع غمبل   هعمد معامالت در و رئیسه هیأت منتخب یترگسددا یرسم کارشناس طرف از هشد یینتع مبلغ متوسط

 ب ه  دهش یمعرف یترگسداد یمسر سناشرکا سه نیام از) امنا یأته منتخب یتردادگس یرسم سناشکار رفط از هدش

 .تسا امنا( هیأت

 ی ک  متع ارف  ط ور  به که میاقال یکتفک با دیبان ،قفو یهاصابن از یک هر مشمول معامالت برآورد یا مبلغ -4تبصره 

 .شود برده تر یینپا نصاب به ،شوندمی یتلق واحد مجموعه

 د:یرپذمی نجاما یلذ یهاوشر زا یکی به معامالت در هقصمنا -31 هدما

  ؛کارپرداز یتمسئول و یصتشخ به ،ممکن یبها ینترکم به یدرخ ،یئجز معامالت در -الف 

 یی د أت و وقم اف  ئولس  م و ک ارپرداز  یتمسئول و یصتشخ به ممکن، یبها ینکمتر به یدخر متوسط، معامالت در -ب 

 ؛مجاز مقام یا دانشگاه یسرئ

 یصتش خ  ب ه  د(مح دو  ص ه قمنا) نام ه  دع وت  ارسال یا و مومیع مناقصه گهیآ راشانت با یدخر ه،دعم معامالتدر  -ج 

 ؛مناقصه مراحل طی و دانشگاه سیرئ
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 :یردپذمی انجام یلذ یهاشور از یکی به معامالت در هدیمزا -31 ماده

 ؛ردازرپکا یتمسئول و یصتشخ به ممکن، یبها ینبیشتر به فروش ی،ئجز معامالت در -الف 

 و هش د  یناس  شارک یبها از راجح شروع به طمشرو حراج، یا ممکن یبها ینرشتیب به فروش ،متوسط معامالت رد -ب 

 دیی  تأ و م افوق  ئولمس   و زدارپرکا یتلوئسم و صیخشت به باشد، هداد ادهشنپی را بها ینبهتر که یداریخر به یگذاروا

 ؛زمجا ممقا یا دانشگاه یسئر

 ده.یامز لحمرا یط و یمومع یدهازم یهآگ راشانت با فروش عمده، معامالت در -ج 

 زا مرک ب  هی أتی  یصتشخ به و مربوط حدوا یهیتوج رشزاگ ساسابر هیدامز یا مناقصه انجام که یموارد در -32 ماده

 قرط   ب ه  را معامله توانمی اشد،نب تحلمص به یامیسر  دانشگاه رئیس نتخابا به نفر یک و یمال امور یرمد مجاز، مقام

 ی د نمامی شخصم را املهعم انجام نحوه ،دانشگاه صال  و صرفه یتاعر با مزبور یأته صورت ینا در .داد نجاما یریگد

 .ودب دواهخ تبرعم دانشگاه یسرئ یدتائ زا سپ که

 یلتش ک  زمج ا  ممقا ای دانشگاه رئیس دعوت با مورد هر رد نامه آیین این «32» ماده موضوع أتهی هسجل -33 ماده

 م ورد  در مرب وط،  حدوا یهیجتو گزارش به نسبت دخو نظر اعالم و هیأت هسجل در حضور هب فمکل اعضا هیکل .دشومی

 یرأ ب ا  یأته یماتتصم یکنل .تندهس نظر مورد املهعم انجام نحوه ینمچنه و یدهمزا یا مناقصه یفاتتشر ترک یضااتق

 .بود دواهخ معتبر اعضا یترکثا

 و یطرارض  ا م وارد  در رگم ت،اس یالزام قرارداد یمتنظ یا و مثبته مدارک و ورتفاک رفتنگ معامالت، یهکل در -34 ماده

 مق ام  یا دانشگاه یسئر دییتأ به و یدهردگ دیخر مجلس صورت یمتنظ به مبادرت مربوط، واحد شارزگ با که ییناستثا

 رسد.می مجاز

 بود. خواهد «3 شماره پیوست دستورالعمل» موجب به عمده معامالت در مزایده و مناقصه انجام نحوه -35 ماده

 مالی نظارت -ششم فصل

 .دانشگاه یلما مورا یرمد ههدع هب ه،منا نییآ ینا «2» ماده «الف» بند مفاد یاجرا در یلما ارتظن العما -36 ماده

 ی ا ) یم ال  امور یرمد و (یو معاون یا) یالم امور یرمد بالق در مالی عامل مالی/ مسئول حسابداری/ رئیس -تبصره

 م الی  نظ ارت  حدود و نحوه .باشندمی پاسخگو مالی نظارت صحیح اعمال مورد در ،دانشگاه یسرئ بالق در (یو معاون

 رسد.می دانشگاه رئیسه هیأت تصویب به که بود خواهد دستورالعملی طب  بر
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 یصتش خ  امنا یأته مصوبات و نامه یینآ ینا مفاد برخالف را یوجه پرداخت یمال امور یرمد که یصورت در -37 ماده

 توردس   دهن  نک ادرص   مق ام  .کندمی اعالم پرداخت توردس کننده ادرص مقام به اًبتک مربوط یلالد ذکر با را بتمرا دهد،

 یم ال  امور یرمد به اًبکت را مراتب د،گیرب هعهد به را پرداخت امر یتمسئول چنانچه یمال مورا رمدی شارگز وصول از سپ

 .باشدمی امنا یأته به گزارش ارائه و مزبور وجه پرداخت به فمکل یمال امور یردم تروص ینا در ید،نمامی اعالم

 اس ت  مکل ف  م الی  ام ور  مدیر باشد، دانشگاه رئیس شخص از غیر پرداخت دستور کننده صادر مقام چنانچه -تبصره

 نماید. پرداخت به اقدام دانشگاه رئیس تأیید و اطالع از پس

 حسابرسی و حسابداری امور -هفتم فصل

 ،(ی ران ا یالمسا یمهورج توسعه مپنج برنامه ومس ال)س 2210 لسا یانپا ات رکثادح ستا مکلف دانشگاه -38 ماده

 .یدنما جراا و طراحی را یدهعت یرادابسح نظام

 ت ابع  نام ه،  آی ین  ای ن  «1» مگاده  در من درج  یهاحساب عناوین تعهدی، حسابداری سیستم یارقررب مانز تا -تبصره

 د.باش دانشگاه عمل مورد حسابداری سیستم

 خ اص  من ابع  حلم از که ییهاطر  و هانامهبر کیتفک و دانشگاه مالی منابع تداخل از وگیریجل ورمنظ هب -93 ماده

 یارده  گن و ثب ت  تقلس  م حس اب  انن و ع تح ت  و یم ال  من ابع  کیکفت هب دانشگاه یهاحساب شوند،می مالی تأمین

 د.نوشمی

 از: ندعبارت و شودمی یاردنگه نامه یینآ ینا «38» ماده مفاد یترعا با دانشگاه تقلسم یهاحساب -41 ماده

  ؛یا ینههز اعتبارات وجوه مستقل حساب -41-1

 ؛یا یهرماس یهایایراد تملک راتاتبعا وجوه ستقلم ابسح -41-2

 ؛یاصصتخا تاراتبعا هوجو مستقل حساب -41-3

 ؛یمردم یهاکمک و یااهد جوهو تقلسم سابح -41-4

 سپرده؛ وجوه قلتسم ابحس -41-5

 ؛یگنشستزبا هجوو تقلسم حساب -41-6

 ؛عبمنا ریاس هوجو مستقل باسح -41-7

 .دش دواهخ یجادا دانشگاه رئیس موافقت و یمال امور یرمد نهادپیش به للزومدانع که تقلسم یهاسابح ریاس -41-8
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 بع د  الس هما یرت یانپا ات اکثردح یسابدارح مدارک و دفاتر سبراسا الس ره که دانشگاه یمال یهاورتص -41 هدما

 یراب   ،همگا  شگهریور  انیگ اپ تا اامن تهیأ منتخب حسابرس توسط یسابرحس انجام زا پس و یمتنظ دانشگاه طستو

 از: دعبارتن ،رددگمی ئهارا ناام یأته به یبتصو و یسبرر

 ؛لقمست یهابحسا یهکل یبیترک ترازنامه -41-1

 ؛ینههز و درآمد یبیترک بحسا ورتص -41-2

 ؛مازاد حساب در ییراتتغ یبیترک تروص -41-3

 یا یهسرما یهاییاراد تملک و یا ینههز تباراتاع وهجو لقستم یهاسابح یبرا هجبود االنهس عملکرد صورت -41-4

 ؛یاصاختص و

 م اه  ی ان اپ ت ا  ح داکثر  را هم ا  هس   ره پرداخت و یافتدر ابسورتحص است مکلف دانشگاه مالی امور یرمد -42 ماده

 انج ام  نح وه  دس تورالعمل  در مندرج مفاد اسسبرا یسابرسح انجام زا سپ را یهاین ابسح و دانشگاه سیئر به هارمچ

 از م اه،  هریورش   نی ا پا ت ا  راکثح د  ،«4 شماره پیوست دستورالعمل» امنا هیأت منتخب سبراسح توسط یبرساسح

   ؛یدنما یملست امنا هیأت به دانشگاه رئیس ی رط

 و یم ال  یه ا شزارگ   و یاربدحس ا  ارکم د  و دناسا ،دفاتر قاروا نمونه و مستقل یهاابسح یاردهگن نحوه -43 ماده

 گردد.می تعیین نامه آیین این «38» ماده مفاد یترعا با یرابداسح یننو یهاشور از استفاده

 در عم ل  م ورد  م الی  سیس تم  اف زاری  ن رم  یه ا خروج ی  نوش تاری  نسخه ماده، این موضوع دفاتر از منظور -تبصره

 باشد. رسیده مجاز مقام یا دانشگاه رئیس تأیید به که باشدمی دانشگاه

 اموال -هشتم فصل

 یتمس ئول  و گیرن ده  تحوی ل  عه ده  ب ه  دانشگگاه  ولمنق   یرغ و منقول اموال از حراست و حفظ یتمسئول -44 ماده

 .باشدمی یمال امور یرمد با اموال حساب ینگهدار

  .تسا یمصرف یرغ منقول اموال فصل، ینا در مذکور منقول لاامو از منظور -تبصره

 ینعن او  ی ا ) یم ال  و یادار معاون از مرکب یتهیأ توسط ،دانشگاه یازن بر مازاد یا دهش قاطسا منقول موالا -45 ماده

 ،دردن  گم ی  ی ین تع و مش خص  دانشگگاه  یسرئ انتخاب با متعهد و هخبر کارشناس نفر یک و یمال امور یرمد مشابه(،

 آنه ا  فروش از لصاح هوجو و باشدمی مجاز نامه یینآ ینا «29» ماده «3» تبصره مفاد یترعا با اموال، ونهگینا فروش

 .گرددمی یزوار دانشگاه یاختصاص درآمد حساب به
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  است. ینتثمس ماده ینا شمول از باشد،می وعممن قانون موجب به هاآن فروش که یمنقول اموال -تبصره

 سینف ا  از که قولیمن ریغ لمواا یثناتاس هب ،دانشگاه یازن بر ادزما لنقومغیر الوام دنونم نحسا به تبدیل -64 ماده

 زا لص  حا هجوو .باشدمی زمجا امنا هیأت یبتصو با اًرفص مذکور، اموال شفرو ری ط زا ت،سا ریخیتا یبناها لیم رآثا و

 .گرددمی یزوار دانشگاه یصاصاخت دآمدر حساب هب اموال ونهگینا فروش

 ی ین آ ینا «29» ماده «3» تبصره مفاد یترعا با فروش قابل منقول یرغ اموال یمتق یمبنا یینتع و یابیارز -تبصره

 د.گیرمی مانجا نامه

 روط به را دوخ جایاحت بر مازاد لمنقو غیر الموا زا استفاده ح  امنا هیأت تصویب از پس تواندمی دانشگاه -47 ماده

 اختصاص ی  درآم د  عن وان  ب ه  باب ت  این از حاصل درآمد نماید. واگذار (عاتقان در )اذن مالکانه تصرف ح  بدون و قتوم

 شود.می تلقی دانشگاه

 ب ه  دانشگاه منق ول  غیر و منقول اموال حساب تمرکز و نظارت یگونگچ و یگیدسر و اموال ینگهدار نحوه -48 ماده

 .بود داهخو «5 شماره پیوست دستورالعمل» موجب

 و ف روش  ،اس تفاده  نح وه  و محس وب  دانشگاه الام و  جزو گرددمی اهدا دانشگاه به که ینقد یرغ یایداه -49 ماده

 مص وبات  و نام ه  ینی  آ ینا مقررات تابع ،«2» همارش تسویپ العملرتوسد مفاد یترعا با آن نمودن حسنا هب تبدیل

 .باشدمی امنا تهیأ

 مقررات سایر -نهم فصل

 و مناقص ه  در ش رکت  سپرده عنوان به بانکی شده تضمین چک یا نقدی سپرده یا بانکی نامه ضمانت دریافت -51 ماده

 رئ یس  تشخیص با صورت هر در و است الزامی پرداخت پیش استرداد ضمانت و معامله انجام حسن تضمین یا و مزایده

 باشد.می یکدیگر به تبدیل قابل زمان هر در ،دانشگاه

 وج ود  ض مانت  اخ ذ  امکان کشور، در فروشنده نماینده وجود عدم علت به که دانشگاه خارجی خریدهای در -تبصره

 باشد.نمی ضروری ضمانت دریافت ،دانشگاه رئیس تأیید و «32» دهما موضوع هیأت تشخیص با ندارد،

 و یلم  ع یه ا مسافرت ینههز ینهمچن و یااهد دادن و مسمرا یزارگبر و هاییاذیرپ ،هاوتدع ینههز مورد در -51 ماده

 و اس ناد  تهی ه  ک ه  م واردی  در کش ور،  از خارج یا داخل در علمی أتهی غیر و یعلم هیأت یاعضا یان،دانشجو یورزش

 است. هزینه به احتساب قابل مجاز، مقام یا دانشگاه رئیس تأیید با نباشد، مقدور مربوط مدارک
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 در هدش   ین ی ب شپی فاهدا اساس بر را االنهس هشد انجام یمال یاتعمل شارزگ است مکلف دانشگاه یسرئ -52 ماده

   .یدنما هئراا امنا أتهی به صوبم بودجه و همبرنا

 یه ا یی  دارا تملک اراتبتعا بر حاکم یومعم مقررات از یتسمق یا تمام یترعا اللزومدنع دانتومی دانشگاه -53 ماده

   .یدنما یالزام اعتبارات، ینا عوضمو یهاهپروژ و ها طر یاجرا در را ورشک یا یهسرما

 زم ان  ت ا  اس ت،  مان ده  سکوتم ینحو به یا و یدهردنگ یفتکل یینتع آنها یبرا نامه یینآ ینا در که یموارد -54 ماده

  .بود هدخوا ورشک یعموم رراتقم و ینقوان تابع کانکما امنا یأته یبتصو

 یلکتش   ق انون  «7» م اده  «ط» بن د  تنادس  ا ب ه  پیوسگت  5 و تبصگره  26 و ماده 55 در نامه یینآ ینا -55 هدما

 م اده  مف اد  ،ینگفره انقالب یوراش 21/02/67 بصوم یهشپژو و یالع آموزش اتسسمؤ و دانشگاهها یامنا یهایأته

 در و یاس الم  یوراش لسجم 08/1/0181 بومص وریفنا و یقاتتحق علوم، وزارت یالتتشک و یفظاو اف،داه قانون 01

 سمجل   0182 /01/01 بومص   ی ران ا یالمس  ا یجمه ور  توسعه پنجم برنامه قانون «21» هدام «ب» بند مفاد یاجرا

 و هدش   یج اد ا یه ا ی ت فظر از یدمنبهره ،یروهبهر سطح یاتقار یبرا الزم یهاینهزم یجادا ورظمن به ی،المسا یوراش

 دانشگگاه  پاس خگویی  همزمان و دانشگاه مالی استقالل هدف با و شده یاد برنامه در رجدمن افداه حصول رد تسهیل

 ی ر وز دیی  تأ با و رسید ایران صنعت و علم دانشگاه امنای هیأت تصویب به 26/12/91 تاریخ در ربط، ذی مراجع به

 .شدبامی جراا قابل 1/1/91 یختار از یفناور و یقاتتحق علوم،
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 «یک شماره پیوست»

 اختصاصی درآمدهای مصرف و وصول نحوه و انواع دستورالعمل

 معامالتی و مالی نامه آیین «12» هدام «ب» بند موضوع

 

 باشد:می زیر یهایتلفعا یجنتا از یناش ،تاسآنه لیحصت به مجاز دانشگاه که یصاصتاخ یامدهآرد -1ماده 

 ؛آن یجانت از استفاده و یشپژوه یهایتلاعف -1-1

 ؛فکری هایلکیتما از استفاده  ح یارگذوا یا فروش -1-2

 ؛شگاهییامآز و یمهندس ی،نف دماتخ فروش -1-3

 ؛کارشناسی و ییرااج ،یا هاورشم تادمخ -1-4

 ؛یافزار نرم و ییدتول اطالعات یقات،تحق یجنتا یات،رشن کتب، فروش -1-5

 ؛یشموزآ یهایتالعف -1-6

 ؛کثیرت و پاچ امکانات از استفاده -1-7

 ؛هیاگکار و یشگاهیامآز ی،هشوپژ ی،آموزش امکانات و فضاها از استفاده -1-8

 ؛وندشمی یا هدش یجادا قانون موجب به که یدیتول و یکارگاه ی،دماتخ یدهاحوا یهاتیلفعا زا یشان درآمد -1-9

 ؛آن یرانظ و یسورس سلف ،یشورز تکاناما و اهضاف از استفاده -1-11

 ؛نآ یرنظا و یاردماد ،یورزاشک تمحصوال ی،درمان تخدما شروف -1-11

 ؛نامه وقف مفاد یترعا اب فاتموقو از یشان دمآدر -1-12

 قال ب  در مالکان ه،  تص رف  ح    ب دون  دانشگگاه  احتی اج  ب ر  مازاد منقول غیر اموال از استفاده زا ناشی درآمد -1-13

 ؛آن نظایر و انتفاع در اذن اجاره، قراردادهای

 ؛آن یرنظا و یآموزش یهاهارگکا ،هاتشسن ،اهینارسم ،هاشیهما یگزاربر از یشان آمددر -1-14

 ؛نساح به یلتبد ظورنم به لنقوم رغی و قولنم الامو فروش -1-15

 یریتم د  هک   ییبانکها نزد  دانشگاه همنظور دو یجار یهاحساب در ینقد یهایودجمو ریزوا از شینا ددرآم -1-16

 ؛...( و تجارت بانک ملت، نکاب ی،لم بانک مانند) شدبامی آنها مدهع ارد هامس لتدو یا و بوده یدولت نهاآ
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 نام ه  آی ین  1 ش ماره  پیوس ت  در مندرج مقررات و ضوابط رعایت با که مزایده یا مناقصه در شرکت یهاسپرده -1-17

 ؛گرددمی ضبط دانشگاه نفع به معامالتی، و مالی

 ؛یدهمزا و مناقصه سنادا شفرو از لاصح درآمد -1-18

 ب ه  وطمرب   مق ررات  و بطاوض اب ب اطم اتدتعه انجام از استنکاف یللد به که یحقوق و یقیقح افراد یهاردهسپ -1-19

 ؛گرددمی بطض دانشگاه نفع

 ردص ا  یصال ذ ینوناق مراجع یوس از قانون بجمو به که یماحکا یراس یا و ییضاق ینقوان مالعا زا یشان ددرآم -1-21

 ؛رددگمی

 ؛خسارات پرداخت یا گذار بیمه تعهدات از ناشی درآمد -1-21

 ؛ییقحق و یحقوق خاصشا تعهدات ،هاهمقولنا ،هادقراردا از یشنا تعهدات یاجرا عدم از لصاح وجوه -1-22

 ؛دانشگاه منقول غیر و منقول اموال به وارده خسارات از حاصل وجوه -1-23

 ،فداه  ا یراس تا  در ک ه آن ب ه  مش روط  س د، رم ی  امنا یأته یبتصو به دانشگاه دپیشنها به که یموارد یراس -1-24

 ؛باشد دانشگاه یهایتلاعف و هاستیاس

 یاج را  رک ود  موج ب  یس ه رئ ی أت ه یصتشخ به که شدبا یبیترت به یدبا ماتخد و هایتفعال ونهگینا انجام -1تبصره 

 .دونش دانشگاه یلصا یهاهبرنام

 آموزش ی  و پژوهشی خدمات ارائه و میعل عمناب نمیتأ یااز در رئیسه یأته یبصوت با است مجاز دانشگاه -2تبصره 

   .دینما یافتدر دنق هجو یا منقول یرغ یا منقول اموال ی،ضمتقا یاهادهن و هاانگار ،هامانزسا سات،مؤس به

 تص ویب  ب ه  دانشگگاه  رئیس پیشنهاد به دستورالعمل این «1» ماده موضوع درآمدهای محاسبه یهاخصاش -2ماده 

 رسد.می امنا هیأت

 رئیس ه  ی أت ه توس ط  آن یکل طابضو و اصول که ییهاقرارداد انعقاد ی طر از دانشگاه یصاصاخت یدرآمدها -3ماده 

 .دش دخواه وصول شود،می یینعت

 یگونچگ درمو در الزم یاراتاخت و وابطض دارد،ن وجود قرارداد انعقاد امکان درآمد یلتحص یبرا که یموارد در -تبصره

   .گرددمی یینتع دانشگاه یسرئ وسطت دمآدر یلتحص
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 ط رف  از که یبانک یهاحساب یا حساب به ،نامه یینآ ینا «12» ماده «ب» بند مفاد یترعا با یافتیدر هوجو -4ماده 

 ی ا  حس اب  ای ن  از برداشت گردد.می واریز است، یدهدگر  اتتاف صیاختصا یهافتیادر هوجو تمرکز منظور به دانشگاه

 گیرد.می انجام مالی امور مدیر و مجاز مقام یا دانشگاه رئیس مشترک امضای به هاحساب

 دانشگاه م الی  امور مدیر توسط فعالیت نوع برحسب و تفکیک به اختصاصی یهاپرداخت و هادریافت حساب -5ماده 

 شود.می نگهداری

 ی ا  دانشگگاه  رئ یس  تشخیص با و معامالتی و مالی نامه آیین مقررات تابع ختصاصیا یآمدهارد فرمص هحون -6ماده 

 :شودمی ملع یرز یبترت به دستورالعمل ینا ضوعمو یانسان یروین یهاهزینه پرداخت مورد در بود خواهد مجاز مقام

 عضومو ...، و هاورمشال ح  ،جلسه در روحض ح  ،همحالز ح  ،یفلأالت ح  ،سیالتدر ح  ی ،التحق  ح پرداخت -6-1

 ح داکثر  توانمی درآمد کننده تحصیل حدوا مسئول یصتشخ با و شدبامی بومص یهانامه یینآ تابع دستورالعمل، ینا

 ب ر  ع الوه  %011 ت ا  مجاز مقام یا دانشگاه رئیس موافقت و واحد مسئول پیشنهاد با استثنایی، موارد در و %11 معادل

 نمود. پرداخت مصوب یهانامه آیین در مقرر مبالغ

 ک ه  دانشگاه یس تاد  یهاحدوا یعلم هیأت یرغ یاعضا و واحدها علمی هیأت غیر اعضای الزحمه ح  پرداخت -6-2

 تس اع  ی ر غ در ک ار  س اعت  ره   یازا ب ه  ارن د، د عهده به یتیولسئم مکار،ه عنوان به یصتصاخا یدهادرآم یلصتح در

 در ساعت 11 تا رثاکحد و ماهانه رتمسم یایمزا و حقوق پنجم و هفتاد یک معادل (یرکا هفاضا تعاس بر عالوه) موظف

 .باشدمی تخپردا قابل مورد، حسب مجاز مقام یا دانشگاه یسرئ تأیید و حدوا مسئول یصخشت با ،ماه

 ی ان رمج ب ه  ،دانشگگاه  یه ا ین ه هز رس  ک از پ س  یپژوهش   یه ا پروژه یهاقرارداد نعقادا بابت یافتیدر لغمبا -6-3

 و ه ا اختدرپ در مربوط مقررات و ضوابط یترعا به ملزم شده یاد یهاهپروژ یانرمج .گرددمی پرداخت کورمذ یهاپروژه

   .دنشبامی هاینههز

 رسد.می دانشگاه رئیس تصویب به ،مدآرد کننده تحصیل واحد پیشنهاد به هاتخدارپ یراس -6-4

 .دسرمی امنا یأته یبتصو به دانشگاه شنهادیپ با یصتصاخا یدرآمدها مصرف هنحو موارد ریاس -تبصره

 و علگم  دانشگگاه  امنگای  هیگأت  تص ویب  به 26/2/91 تاریخ در ،تبصره 4 و ماده 7 در دستورالعمل این -7ماده 

 .شدبامی جراا قابل 1/1/91 یختار از یفناور و یقاتتحق علوم، یروز دییتأ با و رسید ایران صنعت
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 «دو شماره پیوست»

 مردمی یهاکمک و هدایا کردن هزینه نحوه دستورالعمل

 معامالتی و مالی نامه آیین «12» ماده «د» بند موضوع

 

 ب ه  مرب وط  رراتق  م یتاعر با که شودمی قاطال یوجوه به العملتوردس ینا موضوع یمردم یهاکمک و یاداه -1ماده 

 یقاتیقتح و الیع یآموزش اتسسمؤ و دانشگاهها ترشگس و توسعه ینهزم در یمردم یهاکمک از استفاده و جذب نحوه

 یالع   یش ورا  یهایونسیکم ترکشم یوراش 21/1/67، 07/1/67 ،1/1/67 مورخ 80 و 81 و 78 اتسلج بومص کشور

 مص وب  یق اتی تحق و یآموزش   اتمؤسس   و دانشگاهها التیمعام و یمال امور انجام هنحو قانون 1 ماده و یفرهنگ انقالب

 و دانش گاهها  ی ار اخت در داوطلبان ه  ورتص   ب ه  یحق وق  ی ا  یقیحق اشخاص یوس از یالمسا یشورا مجلس 08/01/62

 .ردگیمی رارق ودشمی دهیامن دانشگاه ملعورالدست ینا در که یقاتیتحق و عالی آموزش اتمؤسس

 در ین د نما مش خص  را خ ود  ییاهدا وهجو مصرف موارد کننده، اهدا یحقوق یا یقیحق خاصشا که یموارد در -2ماده 

 دواه  خ مصرف شده یینتع موارد در اًمنحصر مذکور وجوه ،یسهرئ یأته ییدتا و دانشگاه فداها با یرتمغا عدم تصور

 .دیردگ

 و ان د هدنش   قائ ل  یتیمحدود یچگونهه یا و هدننمو نییتع را آن مصرف یحقوق یا یقیحق صاشخا که هیجوو -3ماده 

 ام ور  در مج از،  مق ام  ی ا  دانشگاه یسرئ   یصتشخ با ،یندنمامی اداه دانشگاه اهداف ردپیشب به کمک منظور به اًرفص

   .دیگرد دهاخو ینههز یعموم رفمصا و ییجوشدان ی،هشپژو ،شیآموز

 برداش ت  قاب ل  یب انک  یه ا حساب در کمک نوع بسحبر عمل،الدستور ینا عضومو یمردم یهاکمک و یاداه -4ماده 

 ام ور  یرم د  و مجاز مقام یا دانشگاه یسرئ یامضا با کورذم یهابحسا از شتبردا و حساب افتتا  .دیردگ دخواه یزوار

   .دباشمی یلما

 و یااهد حساب جایاحت بر مازاد یدوجمو دستورالعمل، این «3» و «2» مواد مفاد یتعار با اندتومی دانشگاه -5ماده 

 آنه ا  هعم د  راد س هام  دول ت  ی ا  و بوده یتلدو آنها یریتمد که ییهابانک انداز سپ یهاحساب در را مردمی یهاکمک

 .دیامن یارگذ یهرماس مشارکت قاراو یدخر ورتص به یا و یزوار ...(، و ترتجا بانک ملت، بانک ی،لم بانک دن)مان شدبامی

 ه د اوخ مص رف  ب ه  یمع امالت  و یم ال  نامه یینآ «1» شماره پیوست مفاد سساا بر یارگذ یهسرما ینا از لصحا ودس

  .یدرس
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 ش ده  مشخص کننده اهدا توسط آن استفاده هنحو که یحقوق و یقیحق صاشخا ینقد یرغ یهاکمک و یاداه -6ماده 

 حس ن ا ب ه  یلتب د  و ف روش  ،اس تفاده  هح و ن صورت ینا یرغ در .رفتگ دهواخ قرار استفاده مورد ورتص انهم به باشد

 .باشدمی امنا یأته صوباتم و عملدستورال ینا ی،معامالت و یمال نامه یینآ تاررقم بعتا آن، نمودن

 لعملاتورس  د ی ن ا ادمف   ت ابع  یلتبد زا حاصل هوجو مصرف گردد، یلتبد ینقد به ینقد یرغ یایداه چنانچه -تبصره

   .بود دخواه

 و علگم  دانشگگاه  امنگای  هیگأت  تص ویب  به 26/2/91 تاریخ در ،تبصره 1 و ماده 7 در دستورالعمل این -7ماده 

 .شدبامی جراا قابل 1/1/91 یختار از یفناور و یقاتتحق علوم، یروز دییتأ با و رسید ایران صنعت
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 «سه شماره پیوست»

 عمده معامالت در مزایده و مناقصه انجام نحوه دستورالعمل

 معامالتی و مالی نامه آیین «35» ماده موضوع

 

 ب ا  که یمعامالت در تنها و دسرمی بیتصو به یدهمزا و مناقصه حلمرا و روش نییتع منظور به دستورالعمل ینا -1ماده 

  .دارد کاربرد شود، اجرا دستورالعمل ینا یترعا

 ات   یک لزوم صورت رد یا و کشور نتشاراالیرکث یهانامهزرو زا یکی در تنوب یک لاقحد هیدامز و مناقصه یگهآ -2ماده 

   .گرددمی نتشرم محلی االنتشاریرکث یهامهانزور از یکی در تبون سه

 در مزای ده  ای مناقصه آگهی بر عالوه تواندمی دهد تشخیص الزم که صورتی در مجاز ممقا ای دانشگاه رئیس -1تبصره 

 ی   طر از ی ا  و بس  منا یه ا مح ل  در یگهآ خشپ یا رشن یلقب از امکانات سایر از استفاده با االنتشار کثیر یهاروزنامه

 ی ا  ک اال  راندای  رخ و نش ندگا )فرو نایمتقاض   زا ی ربط ذ صاشخا یبرا یگهآ السرا یا و یجمع ارتباط یهارسانه یگرد

   .دروآ عمل به وتدع دمات(خ

 ی ا  مناقص ه  آگه ی  که نماید ایجاب معامله موضوع مجاز، مقام یا دانشگاه رئیس تشخیص با که مواردی در -2تبصره 

 یداخل   ی ا  یجراخ   یل  ملال نبی یاتنشر از یکی رد آن درج به نسبت توانمی شود، منتشر المللی بین سطح در مزایده

 ی ا  و انته ر  در ی ربط ذ یاهرش و ک یه ا انهخرتاس ف  ب ه  هج  رخا امور وزارت ی طر از را یگهآ از هخسن یک و کرد اقدام

 نمود. ارسال ورشک از جارخ رد نیراا یاسالم جمهوری یهاهانخسفارت

 مناقصه -الف 

 :فریعات -3ماده 

 عوض و م تعه دات  نآ در ک ه  مناقصه( اسناد )طب  نظر مورد یفیتک ینمأت یبرا یرقابت است یندیفرآ :هقصمنا -الف 

  .شود یم ذارگوا ،باشد کرده شنهادیپ نظر مورد یفیتک حفظ با را مناسب یمتق ینکمتر که یرگ مناقصه به معامله

   .دینما شرکت مناقصه در و یافتدر را ناقصهم دناسا که است یحقوق یا یقیحق یشخص :رگ مناقصه -ب 

 انجام دانشگاه سوی از که انگر مناقصه اتدهعت انجام توان ارزیابی از است ترباع :انگر مناقصه کیفی ارزیابی -ج 

 شود.می
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 ریس ا  و دوام ی،آیک ار  ،اهاردداس تان  مشخص ات،  آن در ک ه  اس ت  یفرآین د  :شگنهادها یپ یبازرگان یفن یبایزرا -د 

   .شودمی رزاگبر قبول قابل یشنهادهایپ و هدش یابیارز و یبررس رانگ قصهمنا ایهنهادشیپ یانرگباز یفن یهایگیژو

 یوس   زا آن یض ا عا ک ه  ،یتدارحصال یانرگباز یفن هبرخ ضوع هس اقلدح با است یا یتهکم :یگانبازر یفن یتهکم -ه

 ی ن ا رد مق رر  یفوظ ا  ریس ا  و ش نهادها یپ یانرگ  باز یفن   یبی ا زار و دش ون م ی  انتخ اب  مجاز امقم یا دانشگاه رئیس

   .ندگیرمی هعهد بر را دستورالعمل

 :قصهانم نواعا یدبن بقهط -4ماده 

 نراگ   هقص  منا ط الع ا ب ه  یمعمو یگهآ ی رط از هقصمنا ناخوافر نآ در که است یا مناقصه :یمعمو قصهمنا -4-1

   .دسرمی

 از مناقص ه  فراخ وان  مج از،  مق ام  ی ا  دانشگاه یسرئ یصتشخ به آن در که است یا مناقصه :محدود مناقصه -4-2

   .شودمی ارسال (رگ هقصمنا سه قلداح) دار یتالحص رانگ مناقصه یبرا نامه دعوت ی رط

 ند:وشمی یبند طبقه رزی عانوا به یسبرر حلمرا نظر از مناقصات -4-3

 ی ن ا در .دش  انب اههادیش ن پ یانرگ  باز یفن   ی ابی ارز هب یزیان آن در که است یامناقصه :ایهمرحل یک مناقصه -الف

 شود.می تعیین مناقصه برنده جلسه همان در و گشوده جلسه یک در رانگ مناقصه دشنهاپی یهاپاکت هقصمنا

 بازرگ انی  فن ی  بررس ی  مج از،  مق ام  ی ا  دانشگگاه  رئیس یصتشخ هب که است ایهمناقص :یاحلهرم ود مناقصه -ب

 ب ه  را نهادهایش  پ یانرگ  باز یفن یابیارز یجنتا و هدش یلتشک یانرگباز یفن کمیته مناقصه، این رد .اشدب مالز پیشنهادها

 شود.می تعیین مناقصه برنده دستورالعمل، ینا تمقررا ساسا بر و یدنمامی گزارش مناقصه یونسیکم

 :شود رعایت باید زیر نکات هصاقنم یآگه در -5 ماده

 ؛مربوط کامل مشخصات ذکر اب الاک یا خدمت مقدار و نوع -5-1

 در معامل ه  رفط   ک ه  یواردم   در ارتس  خ ی زان م و عم ل  یبترت و دمتخ یا الاک یلحوت نحوه و محل و تدم -5-2

 ؛یدنما یرخأت ضاًعب یا کالً متدخ انجام یا الاک یلتحو

 المعا یبها دحوا به بتسن هفاضا یا رسک دصرد اسسبرا یا یصخش مبلغ به یدبا ادیهنپیش یبها ینکها بر یحتصر -5-3

 ؛ودش تسلیم شده مهر و الک تپاک در و یینتع هشد

 آخ رین  از پ س  روز ده ح داقل  ک ه  دانشگگاه  سوی از هاپاک یا پیشنهادها گرفتن تحویل مهلت آخرین تعیین -5-4

 ؛بود خواهد مناقصه اسناد فروش مهلت
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 ؛پیشنهاد تسلیم نحوه و محل -5-5

 نام ه  ض مانت  ارائ ه  ی ا  دانشگاه سپرده حساب به نقد وجه واریز از عم)ا ناقصهم در شرکت سپرده نوع و میزان -5-6

 ؛(دانشگاه وجه در بانکی شده تضمین چک یا بانکی

 ؛آن داداستر و یافتدر هنحو و معامله یا تعهد یاجرا نسح ینتضم یزانم -5-7

 ؛مناقصه هدبرن یطشرا ینواجد یا واجد یصشخت و شنهادهایپ یبررس یبرا الزم مدت رثاکدح یینتع -5-8

 اه  آن یمرس   ناگیندنما یا نگاهندد نهادیشپ حضور بودن مجاز و یدهرس یاهنهادیشپ قرائت لحم و تساع روز، -5-9

 ؛مناقصه نیوسیمک در

 الزم مناقص ه  یبترت به دانشگاه یصخشت به آن داختپر که یصورت در آن یزوار یبترت و پرداخت شپی یزانم -5-11

 ؛باشد

 ؛لزوم صورت در یطشرا و کاال و خدمت مشخصات و هاشهنق فروش محل -5-11

 توس ط  مرب وط  یه ا ف رم  یس ت بامی ورتصینا در که لزوم، ورتص در نامه ضمانت و قرارداد نمونه عیتوز لحم -5-12

 ؛شود شنهادیپ همیمض و ءاضام «است قبول مورد» که ملهج ینا یدق اب و یافتدر او یمسر یندگاننما یا یضمتقا

 یا و یفتکل یجادا و کننده کترش ایبر ح  ادجیا ،یشنهادپ ارائه و مناقصه در کتشر صرفاً که نکته این تصریح -5-13

 ب ا  و دس تورالعمل  ای ن  در مق رر  ض وابط  چ ارچوب  در باشدمی زمجا دانشگاه و یدنمانمی دانشگاه برای رایاخت لبس

   .نماید رد یا قبول را اپیشنهاده از یک هر دانشگاه صال  و صرفه به عنایت

 ب ه  مش روط  ده د،  یصخش  ت الزم «5» ماده جاتدرمن بر الوهع را خاص یطشرا ذکر دانشگاه که یورتص در -6ماده 

 در دتوان  م ی  ردد،گ  ن بومحس   زای  امت هقص  منا برن ده  یب را  و نباشد یرمغا دانشگاه یمعامالت و یمال نامه یینآ با آنکه

 .یدنما ورظمن مناقصه

 درج و باش د  مفص ل  آن، یبندها و العملرتوسد ینا «6» و «5» مواد با مطاب  مناقصه یطشرا که یصورت در -7ماده 

 ،ی ل تحو مح ل  و اددتع   معامل ه،  مورد یکاال یا تخدم نوع درج منض توانمی د،شو یادیز ینههز مزتلسم یگهآ در آن

 یگه  آ در مناقص ه،  در ش رکت  نام ه  ض مانت  یا و هدرسپ یزانم و اهشنهادیپ قبول لحم و تدم و اختدپر شپی یزانم

 از نسخه یک یدبا دهندگان دشنهاپی و است دوجمو محل رد معامله تشخصام و یطشرا گبر و هانقشه که گردد یحتصر

   .یندنما یمتسل شنهاد،یپ یمهضم و ءامضا «تسا قبول مورد» که جمله ینا یدق با و یافتدر را آن

 .یندنما ویلتح دانشگاه به زیر شر  به مجزا پاکت سه در را خود پیشنهادهای ستیابمی انگر هقصمنا -8ماده 
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 ؛نظر مورد ینتضم یا یبانک نامه مانتض یحاو :لفا پاکت -8-1

 مه ر  ب ه  ممه ور  مس تندات  و مناقص ه  وانفراخ یگهآ در مندرج یطشرا یرشپذ و قبول سنادا یوحا :ب اکتپ -8-2

 ؛مربوط واب س و رگ مناقصه یتخصص و یکار یانمندتو یدمؤ تنداتسم و رگ مناقصه

 پیشنهادی. قیمت حاوی :ج پاکت -8-3

 .بدیامی یترسم رگ مناقصه هس لقاحد شنهادپی اب اقصهنم -9ماده 

 ص ورت  ی ن ا در و گ ردد می جدیدت گرید راب یک یبرا مناقصه ر،گ مناقصه سه حداقل شرکت معد صورت رد -1تبصره 

 .دینمامی یتکفا مناقصه یتمسر یبرا رگ مناقصه دو حداقل داشنهیپ

 در تص میم  اتخ اذ  و باشدمی صهقمنا تشریفات ترک منزله به دوم، مرتبه مناقصه در رگ مناقصه کی کتشر -2تبصره 

 دانشگاه رئیس تصویب به منوط آن مورد

 :گرددمی دیجدت لیذ طیاشر در هقصمنا -11ماده 

 ؛هشد یینتع نصاب حد به رانگ مناقصه اددتع نیدنرس -الف 

 ؛قرارداد انعقاد به مناقصه دوم و اول انگبرند امتناع -ب 

 ؛نهادهاپیش اعتبار دتم یانپا -ج 

 ؛رددگ یتفنم آن یاقتصاد یهجتو که یحون به ینهادیشپ یهایمتق ندوب باال -د 

 ؛رانگ مناقصه یازس شفاف و یکاف ینسار اطالع معد بر یمبن مناقصه یسیونکم یصتشخ -ه

 گردد:در شرایط ذیل لغو می قصهامن -11ماده 

 ؛باشد شده مرتفع مناقصه موضوع خدمت یا کاال به نیاز -الف 

 ؛گردد مناقصه ماهیت در تغییر موجب که نحوی به باشد الزم مناقصه اسناد در زیادی تغییرات -ب 

 ؛مناقصه کمیسیون تصویب و بازرگانی فنی کمیته تشخیص به پیشنهادات بودن نامتعارف -ج 

 ؛گران مناقصه یا گر مناقصه میان تبانی بر مبنی مناقصه کمیسیون تشخیص -د 

 از: عبارتند مناقصه کمیسیون اعضاء -12ماده 

 ؛مجاز مقام یا دانشگاه رئیس -الف

 ؛دانشگاه یمال امور یرمد -ب 

 ؛دانشگاه حراست مدیر -ج 
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 ؛دانشگاه یحقوق اورشم یا یقوقح دفتر یندهانم -د

  ؛دشومی زاربرگ یو درخواست به مناقصه که یواحد هیندنما -ه

 با یونسیکم یماتتصم یهکل .بود هندواخ نظر اظهار و مقرر وقت در هسجل رد حضور به مکلف کورمذ یاعضا -1تبصره 

  .بود دهاخو اجرا قابل و ربتمع آرا یتراکث یأر

  است. یالزام دانشگاه یسئر یصتشخ با مناقصه یسیونکم در یربطذ هرخب کارشناس رحضو -2تبصره 

 و ریادا نوامع از غیر یشانا نمعاونا از یکی ماده(، این «الف» بند )موضوع دانشگاه رئیس یجا هب هچانچن -3تبصره 

 ابه(ش  م ینوعن ا  ی ا ) یم ال  و یادار مع اون  حضور یند،نما شرکت مناقصه نکمیسیو اتسجل رد ه(باشم وینعنا ا)ی مالی

   .باشدمی زامیال مذکور اتسجل در اعضا، یگرد بر هعالو

   :باشدمی یلذ شر  به هقصمنا یونسیکم یفوظا اهم -13ماده 

 ؛قصهمنا فراخوان یهآگ در رجدمن مقرر موعد در مناقصه یسیونکم هسجل یلتشک -الف 

 ؛رانگ مناقصه توسط شده ارائه شنهاداتیپ یهاپاکت بودن بسته و موم و مهر حتص احراز -ب 

 یونس  یکم یاض  اع حض ور  در «ج» و «ب» ،«ال ف » یه ا تاک  پ یبترت به شده ارائه شنهاداتیپ یهاتکپا افتتا  -ج 

 ؛مناقصه

 ؛دانشگاه یهاتخپردا یهکل به نسبت یقانون کسورات شمول یدق -د 

 ؛یدشنهایپ یهایمتق دنوب مشروط یرغ و بودن خوانا ارک،مد بودن کامل نظر از نارگ مناقصه یشنهادهایپ یسبرر -ه

 ؛رانگ مناقصه یهکل انهگ هس یهاتاکپ یرو یضاما -و

 ؛مناقصه دناسا در مندرج یطراش ساسا بر قبول قابل یشنهادهایپ یینتع و اهنهادیشپ یابیارز -ز

 ؛مناقصه دوم و اول انگبرند یینتع -ح

 ؛مناقصه صورتجلسه یمتنظ -ط

   ؛مناقصه لغو یا یدتجد خصوص در یگیر یمتصم -ی

 ممه ور  و یلتکم و مناقصه مورد عضومو یاجرا در رگ مناقصه یهایدانمنتو احراز به منوط «ج» پاکت افتتا  -تبصره

   .بود دهواخ «ب» پاکت در موجود مناقصه دناسا بودن

 یلتش ک  ضااع هیکل ورضح با ار مناقصه نیسیوکم آگهی، در شده اعالم و مقرر تاریخ رد است مکلف دانشگاه -14ماده 

 :ددگر لومعم یلذ قداماتا و
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 یطش را  ،یداش نه یپ یه ا یم ت ق ب ه  ج ه تو ب ا  ار مناقص ه  دهبرن ومد و ولا تارفن یونسیکم اتسلج ورتص در -14-1

 .دانسبر اطالع به و مشخص هایانایتو و هایتالحص و یاناضقتم نهادیشیپ

 سد.بر نفع یذ طرف العطا به و شود ذکر اًتحصرا ناقص یا مبهم ینهادهاپیش رد یلالد -14-2

 از شپی مناقصه یونکمیس دستورالعمل، ینا «3» ماده  «د» بند عضومو یهایبررس انجام به یازن تروص در -15ماده 

 م ذکور  یتهکم تا ددهمی قرار یانرگباز یفن یتهکم یارتخا در را گران ناقصهم «ب» پاکت تنداتسم ،«ج» پاکت ودنگش

 .دیامن هئراا مناقصه کمیسیون به را یجهنت ،یرسبر زا پس

 مناقص ه  یس یون کم ،ه ا یمتق یانبم کنترل به یازن ورتص در و رانگ مناقصه «ج» یهاکتپا دنوگش از پس -16ماده 

 یج ه نت فت ه ه دو تم د  فظر رکثاحد تسیبامی یفن یتهکم .یدنما ارجاع یبازرگان یفن یتهمک به را آن بررسی دانوتمی

  .یدنما ارائه مناقصه یسیونکم به را یابیارز

 انتخاب اول برنده عنوان به باشد، داده پیشنهاد را قیمت ترین مناسب که گری مناقصه کیفی، ارزیابی از پس -17ماده 

 ینتض م  غل  مب از کمت ر  لاو هدبرن   ب ا  یو ینهادیشپ یمتق تفاوت که شودمی معرفی صورتی در دوم برنده شد. خواهد

   .شدبا اول نفر پردهس

   .بود دهنخوا اول نفر هپردس بطض از مانع ،مناقصه دوم نفر المعا و مناقصه اول نفر با قرارداد انعقاد معد -تبصره

 یمتس ل  ب ه  حاض ر  ناقص ه م یجهنت اعالم از پس هفته یک مدت ظرف که مناقصه در شرکت اول برنده پردهس -18ماده 

 شود.می ضبط دانشگاه فعن به ،باشدن ملهعام انجام یا قرارداد یمتنظ و تعهدات انجام ینتضم

 ینک ه ا گ ر م ش ود،  مسترد یو به دیبا هام یک تدم ظرف راکثحد مناقصه دوم برنده مناقصه در شرکت هپردس -تبصره

 برن ده  استنکاف صورت در گردد. ابالغ وی به دانشگاه کتبی پیشنهاد قرارداد، یمتنظ یا معامله نجاما یبرا تدم ینا در

   .شد دهاخو طبض دانشگاه نفع به نیز او سپرده معامله، انجام از دوم

 ار مناقص ه  در ل ه ماعم م ورد  کاالی ای خدمت انمیز قرارداد، متن در تصریح به مشروط است زمجا دانشگاه -19ماده 

 دهد. کاهش یا افزایش درصد 21 تا داد،راقر انعقاد از سپ

  است. مختار شنهادهایپ از یک هر یا و تمام رد در دانشگاه -21ماده 

  .شود ذکر حتاًراص مناقصه کمیسیون هستجلورص در تسیبامی اهنهادیشپ رد یلالد -تبصره

   :باشد ذیل تکان یحاو یستبامی مناقصه کمیسیون صورتجلسات -21ماده 

 ؛مناقصه موضوع -الف
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 ؛رانگ مناقصه تسفهر -ب

 ؛مناقصه کمیسیون یاعضا متس و یامسا -ج 

 در رض  حا اعض ای  ی ه کل یاضام با رانگ مناقصه ینهادهایشپ یهاتاکپ نبود هتسب و بودن رمهوم حتص زحراا یدق -د 

 ؛مناقصه کمیسیون

  .گران مناقصه یشنهادیپ یهایمتق یایسهمقا جدول درج -ه

 مع امالت  نص اب  ب ر ابر ویس ت د از یس ت بانمی داخلی دادهایرقرا یبرا همناقص یفاتتشر ترک قرارداد غمبل -22ماده 

 ک افی،  دالی ل  ذک ر  مع امالتی،  و مالی نامه آیین «32» ماده مفاد ترعای با اًصرف تروص ینا یرغ در .باشد بیشتر یئجز

 اتفیرش  ت ت رک  نامک ا  ،زاج  م مقام یا دانشگاه رئیس مسئولیت و وزارت منابع مدیریت و ، مالیاداری معاونت موافقت

  .دارد وجود مناقصه

 در ش ده  ین  بیشپ ی  تب ار عا از اس تفاده  تلمه ینقضاا و مانز کمبود ی،کاف تصفر دمع :یلقب از یلیالد ذکر  -تبصره

 .شودنمی محسوب همناقص تفایرشت ترک یهتوج ،بودجه

 ق رارداد  م تن  در درج نمض گیرد،می ل تع املهمع غمبل به که را نونیقا اتسورک یهکل است مکلف دانشگاه -23ماده 

   .دینما یزراو مربوط یهاحساب به و کسر معامله ناخالص مبلغ از پرداخت هنگام منعقده،

 ثب ت  رب   دال بتهثم ارکمد و نامه هیواگ ارائه بالق در دهوافز شارز بر یاتمال جمله از یوننقا عوارض ونهگره -تبصره

 ب ه  مرب وط  مق ررات  و ینق وان  اساس بر ،دانشگاه به اورشم یا یمانکارپ یا ندهشفرو توسط افزوده ارزش بر یاتمال در نام

   .دش هدخوا پرداخت مشاور یا ریمانکاپ یا هدنشفرو

 آن %21 زا و کمت ر  معامله برآورد مبلغ %1 از ،دانشگاه یسئر صیتشخ به ،مناقصه در شرکت سپرده یزانم -24ماده 

  .بود نخواهد بیشتر

 از تعه دات  یاج را  نحس   ضمانت بابت %01 راکثحد و %1 حداقل قرارداد عقد امگنه است مکلف دانشگاه -25 ماده

 .دیمان یافتدر شود، یزوار حساب به که ینقد پردهس یا یبانک هشد مینتض چک یا یبانک نامه ضمانت ،قرارداد طرف

 منض   پرداخت، هر در «25» ماده ینمتض خذا بر هعالو ی،رانعم یدهااقرارد مورد در ستا مکلف دانشگاه -26 ماده

 .دیامن یراگهدن ودخ نزد کار، نجاما نسح هپردس بابت را یتاخردپ اقالم %01 معادل ،اختدپر پیش غمبل ستهالکا

 ی ل تحو مجل س  تروص یمتنظ و هشد انجام خدمت یا کار یقطع یلتحو از پس «26» ماده موضوع سپرده -27 ماده

 .شودمی مسترد عفن یذ به حساب، اصمفا خذا و یقطع
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 از مرک ب  ی أتی ه یبتص و  به کار انجام حسن یاجرا عدم اثر در که «26» ماده ضوعمو سپرده از تمقس آن  -تبصره

 بطض   اورش  م یا و قرارداد طرف یاراالخت تام یندهنما ی،مال امور یردم مجاز، مقام یا دانشگاه یسرئ تیارخاال تام یندهنما

 .دبو دهواخ دانشگاه یاختصاص دمآدر گردد،می

 مرب وط  یهاقیمت شاخص رسیده، پیشنهادهای افتتا  زمان در تواندمی بداند، الزم که مواردی در دانشگاه -28 ماده

 نیس یو مک یاراخت در شده مهر و الک کتپا در و یهته محرمانه ورط به مطمئن و مقتضی طری  به را مناقصه موضوع به

   .دهد رارق

 عل ت  ب ه  که نمایند اقدام یحون هب ،هدنبر هب مناقصه جهیتن ابالغ برای موظفند دانشگاه مسئوالن و مأموران -29 هدما

  است. یبتعق قابل هاآن تعلل صورت ینا یرغ رد ددگرن دانشگاه جهمتو یترخسا مدت، یانقضا

 نظ ر  غالاب   زا پ س  یک ار  روز ده ح داکثر  فظ ر  مناقصه ردمو یکاال یلتحو یا خدمت انجام که یموارد رد -31 ماده

  .است یامزال دادارقر عقد ،اشدنب رسیم برنده به قصهانم یسیونکم

   :باشد یرز نکات یحاو یدبا مناقصه دادارقر -31 دهما

 ؛عاملینمت مان -31-1

 ؛کامل مشخصات اب معامله مورد مقدار و نوع -31-2

 ؛معامله مورد یلتحو یطشرا و تعهد انجام مدت -31-3

 ؛یدنما یرخأت اًجزئ یا کالً تعهدات انجام در مناقصه هبرند که یموارد در ارتسخ یزانم و عمل یبترت -31-4

 ؛دشبا الزم ونهمن یهته که یورتص در ممهور نمونه طب  کاال یلتحو به الزام -31-5

 کامل اطالع آن یلتحو محل یاتمقتض و معامله مورد یکاال یا متدخ مشخصات از ینکها به مناقصه برنده اقرار -31-6

 ؛دارد

 ؛قرارداد مدت لوط رد اردادقر در جمندر مقدار %21 تا قرارداد مورد کاهش یا افزایش به دانشگاه ریااخت -31-7

 نای ز م ی ا  ش ده  انج ام  خ دمت  اسس  برا داختپر نحوه و واحد رآوردهایب و واحد ادعدت براساس رداداقر مبلغ -31-8

 ؛شده یلتحو یکاال

 ؛آن یزوار یبترت و پرداخت شپی غلمب -31-9

 ؛آن ضبط یا و دادترسا وصول نحوه و املهعم انجام نسح ینمضت غمبل و یزانم -31-11

 ؛دانشگاه یهاتخپردا یهکل به بتسن یقانون ورسک شمول قید -31-11
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 ؛یقطع و موقت یلتحو ینب یزمان لهصفا تمد -31-12

 مع امالت  در دولت کارکنان و یندگاننما ،ءوزرا مداخله منع قانون یتعنومم ولشم عدم به قرارداد طرف اقرار -31-13

 ؛آن یبعد قاتالحا و اصالحات و یدولت

 مناقص ه  یطشرا در آنچه بر الوهع یازیامت ینکها بر مشروط دگیرمی قرار ینطرف تواف  مورد که یطیشرا ریسا -31-14

 ؛نگردد محسوب خدمت یا کاال وشندهفر رایب هدش ذکر

 .ستا دهش ذکر مناقصه یهآگ در که طییاشر ریاس -31-15

 مزایده -ب 

 شود: رعایت باید زیر نکات هدیزام یگهآ رد -32 ماده

 ؛مربوط کامل مشخصات ذکر با کاال یا خدمت مقدار و نوع -32-1

 یبه ا  دواح   ب ه  نس بت  اضافه یا کسر صددر اسسبرا یا مشخص مبلغ به دیبا یشنهادیپ یبها ینکها بر یحتصر -32-2

 ؛شود تسلیم شده مهر و الک پاکت در و نییتع هدش اعالم

 ؛بود هداخو ارشیراالنتکث نامهزرو در یگهآ ینآخر انتشار از پس روز هد اقلدح که یکتب نهادپیش قبول دتم -32-3

 ؛نهادیشپ یملست نحوه و محل -32-4

 نام ه  ض مانت  ارائ ه  یا دانشگاه سپرده حساب به نقد وجه واریز از عم)ا مزایده در شرکت سپرده نوع و میزان -32-5

 ،(دانشگاه وجه در بانکی شده تضمین چک یا بانکی

 ؛ادهنهاپیش یبررس یبرا الزم تدم راکثحد نییتع -32-6

 اهآن میرس یندگاننما یا نگاهندد نهادیشپ حضور بودن مجاز و رسیده یاهنهادیشپ قرائت لحم و تساع روز، -32-7

 ؛مزایده میسیونک در

 ،لزوم صورت در یطشرا و کاال و خدمت مشخصات و هاشهنق فروش محل -32-8

 ی ا  و یفتکل یجادا و کننده کترش برای ح  یجادا یشنهاد،پ ارائه و مزایده در کتشر صرفاً که نکته این تصریح -32-9

 ب ا  و دس تورالعمل  ای ن  در مق رر  ض وابط  چ ارچوب  در باشدمی زمجا دانشگاه و یدنمانمی دانشگاه برای رایاخت لبس

   .نماید رد یا قبول را پیشنهادها از یک هر دانشگاه صال  و صرفه به عنایت
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 مش روط  ده د،  یصخشت الزم «32» ماده جاتدرمن بر الوهع را یخاص یطشرا ذکر دانشگاه که یورتص در -33 ماده

 در دتوان  م ی  ردد،گ  ن بومحس   زای  امت هزای د م برنده یبرا و نباشد یرمغا دانشگاه یمعامالت و یمال نامه یینآ با آنکه به

 .یدنما ورظمن هیدازم

 و باش د  مفص ل  آن، یبندها و العملرتوسد ینا «33» و «32» مواد با مطاب  یدهازم یطشرا که یصورت در -34 ماده

 مح ل  و اددتع   معامل ه،  م ورد  یک اال  ی ا  خ دمت  نوع درج منض توانمی د،شو یادیز ینههز مزتلسم یگهآ در آن درج

 در ه،مزای د  در ش رکت  نام ه  ض مانت  ی ا  و هدرسپ یزانم و اهشنهادیپ قبول لحم و تدم و تفادری شپی یزانم یل،تحو

 ی ک  ی د با دهن دگان  دشنهاپی و است دوموج محل رد معامله تمشخصا و یطشرا گبر و هانقشه که گردد یحتصر یگهآ

   .یندنما یمتسل شنهاد،یپ ضمیمه و ءامضا «تسا قبول مورد» که جمله ینا یدق با و یافتدر را آن از نسخه

 یلتش ک  ضااع هیکل حضور با را مزایده کمیسیون آگهی، در شده اعالم و مقرر تاریخ در است مکلف دانشگاه -35 ماده

 :دارد لومعم یلذ قداماتا و

 ب ه  و مش خص  یداش نه یپ یه ا یم ت ق به توجه با ار مزایده دهبرن ومد و ولا تارفن یسیونکم اتجلسورتص در -35-1

 .دانسبر اطالع

 سد.بر نفع ذی طرف العطا به و شود ذکر اًتحصرا ناقص یا مبهم ینهادهاپیش رد یلالد -35-2

 یمنظ  ت ب ه  حاض ر  مزای ده  یج ه نت اعالم از پس هفته یک مدت ظرف که زایدهم در شرکت اول برنده پردهس -36 ماده

 شود.می ضبط دانشگاه فعن به ،باشدن ملهعام انجام یا قرارداد

 در ینک ه ا گ ر م شود، مسترد یو به یدبا هام یک تدم ظرف راکثحد مزایده دوم برنده مزایده در شرکت هپردس -تبصره

 دوم برنده استنکاف صورت در گردد. ابالغ وی به دانشگاه کتبی پیشنهاد قرارداد، یمتنظ یا معامله نجاما یبرا تدم ینا

  شد. دهاخو طبض دانشگاه نفع به نیز او سپرده معامله، انجام از

  است. مختار شنهادهایپ از یک هر یا و تمام رد در دانشگاه -37 ماده

  شود. ذکر حتاًراص مزایده کمیسیون هسورتجلص در یستبامی اهنهادیشپ رد یلالد -1تبصره 

   .باشدمی هیدمزا هدبرن هعهد به یرسم دناسا دفترخانه در قرارداد ثبت ینههز و یهآگ ینههز -2تبصره 

 %21 زا و کمت ر  معامله برآورد مبلغ %1 از اجرایی مقام باالترین صیتشخ به مزایده، در شرکت سپرده یزانم -38 ماده

  بود. نخواهد بیشتر آن

 از: عبارتند مزایده کمیسیون اعضاء -39 ماده
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 ؛مجاز مقام یا دانشگاه رئیس -الف

 ؛دانشگاه یمال امور یرمد -ب 

 ؛دانشگاه حراست مدیر -ج 

 ؛دانشگاه یحقوق اورشم یا یقوقح دفتر یندهانم -د 

  د.شومی زاربرگ یو درخواست به مزایده که یواحد یندهنما -ه

 با یسیونکم یماتتصم یهکل بود. واهندخ نظر اظهار و مقرر وقت در هسجل رد حضور به مکلف کورمذ یاعضا -1تبصره 

  بود. دهخوا اجرا قابل و ربمعت آرا یتراکث أیر

  است. یالزام دانشگاه یسئر یصتشخ با مزایده یسیونکم در یربطذ هرخب کارشناس رحضو -2تبصره 

 و ریادا نوامع از غیر یشانا نمعاونا از یکی ماده(، این «الف» بند )موضوع دانشگاه رئیس یجا هب هچانچن -3تبصره 

 ابه(ش  م ینعن او  ی ا ) یم ال  و یادار مع اون  حض ور  یند،نما شرکت هیدازم نکمیسیو اتسجل رد ه(باشم وینعنا ا)ی مالی

   باشد.می زامیال مذکور اتسجل در اعضا، یگرد بر هعالو

   د.یمان دیجدت را یدهازم دوانتمی دانشگاه باشد یدهسنر پیشنهادی ،ررقم دعمو در که تیورص در -41 ماده

 مرب وط  یهاقیمت شاخص رسیده، پیشنهادهای افتتا  زمان در تواندمی بداند، الزم که مواردی در دانشگاه -41 ماده

 میس یون ک ی ار اخت در شده مهر و الک پاکت در و یهته محرمانه ورط به مطمئن و مقتضی طری  به را مزایده موضوع به

   دهد. رارق مزایده

 عل ت  ب ه  ک ه  نمایند اقدام یحون هب ،هدنبر هب مزایده جهیتن ابالغ برای موظفند دانشگاه مسئوالن و مأموران -42 ماده

  است. یبتعق قابل هاآن تعلل صورت ینا یرغ رد ددگرن دانشگاه جهمتو یترخسا مدت، یانقضا

   باشد: یرز نکات یحاو یدبا هیدازم اردادقر -43 ماده

 ؛عاملینمت مان -43-1

 ؛کامل مشخصات اب معامله مورد مقدار و نوع -43-2

 ؛معامله مورد یلتحو یطشرا و تعهد انجام مدت -43-3

 ؛یدنما یرخأت اًجزئ یا کالً تعهدات انجام در مزایده هبرند که یموارد در ارتسخ یزانم و عمل یبترت -43-4

 کامل اطالع آن یلتحو محل یاتمقتض و معامله مورد یکاال یا متدخ مشخصات از ینکها به مزایده برنده اقرار -43-5

 ؛دارد
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 نای ز م ی ا  ش ده  انج ام  خ دمت  اسس  برا داختپر نحوه و واحد برآوردهای و واحد ادعدت براساس رداداقر مبلغ -43-6

 ؛شده یلتحو یکاال

 مع امالت  در دولت کارکنان و یندگاننما ء،وزرا مداخله منع قانون عیتنومم ولشم عدم به قرارداد طرف اقرار -43-7

 ؛آن یبعد الحاقات و اصالحات و یدولت

 مزای ده  یطش را  در آنچه بر الوهع یازیامت ینکها بر مشروط دگیرمی قرار ینطرف تواف  مورد که یطیشرا یرسا -43-8

 ؛نگردد محسوب خدمت یا کاال خریدار رایب هدش ذکر

 .ستا دهش ذکر مزایده یهآگ در که شرایطی سایر -43-9

 و علگم  دانشگگاه  امنای هیأت تص ویب  به 26/2/91 تاریخ در تبصره 21 و ماده 44 در دستورالعمل این -44 ماده

 .شدبامی جراا قابل 1/1/91 یختار از یفناور و یقاتتحق علوم، یروز دییتأ با و رسید ایران صنعت
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 «چهار شماره پیوست»

 امنا هیأت منتخب حسابرس توسط حسابرسی انجام نحوه دستورالعمل

 معامالتی و مالی نامه آیین «42» ماده موضوع

 

 :از رتنداعب لعملاتورسد ینا رد استفاده مورد فیتعار -1ماده 

 جامع ه  یاحرف ه  ت ار رف نی ی آ و دهااردتاناس   ی،برس  اسح رف ه ح در متعارف لاصو :یسربساح طابوض و ولصا -الف

   .دشبامی یرانا سمیر نداراحساب

 عض و  حسابرس ی  س ات مؤس ی ا  حقیق ی  اش خاص  میان از که باشدمی حسابرسی سهمؤس یا حسابرس حسابرس: -ب

 شوند.می انتخاب ایران رسمی حسابداران جامعه

 مالتیمع ا  و الیم   نام ه  آی ین  مط اب   یرابداسح کاردم و دفاتر اسسابر یمیتنظ اسناد و تراز :یمال یهاترصو -ج

 .شدبامی

 و اس ناد  هم را ه اتتندمس   و رکادم   ،دانس  ا ،یحاتتوض   ی ه کل ش امل  :یمگال  یهاترصو همراه یهااشتیادد -د

 .باشدمی یمال یهاصورت

 از ین ان اطم لحصو و الموا حساب مالی، یهاصورت بر صحیح نظارت الاعم ورمنظ به دانشگاه یامنا یأته -2ماده 

 ماتخ د  از ش ود می ینمع دستورالعمل ینا در که یبیترت به دولت عمومی فعمنا حفظ جهت در آنها بودن داتمعا لقاب

  .نمود دواهخ استفاده یسبرحسا

 مؤسس ات  و دانش گاهها  ین ا ما یه ا ی أت ه یلتشک قانون «7» ماده «ز» بند یاجرا در است مکلف دانشگاه -3ماده 

 .یدنما انتخاب امنا یأته یبوتص و ییدأت با را خود سحسابر مربوط، راتمقر یترعا با یپژوهش و عالی یآموزش

 ب ه  آن مش ابه  ی ا  و م الی  خ دمات  ی ا  مشاوره ارائه محل از انحاء از نحوی هر به که حقوقی و حقیقی اشخاص -تبصره

  .وندش تخابنا سرحساب عنوان به توانندنمی باشند، شده منتفع قبالً دانشگاه

 نام ه  ی ین آ وبچارچ   در و امن ا  یأته مصوبات یترعا با که خود یحسابرس شزارگ در است مکلف رسحساب -4ماده 

 یه ا تورص   و ه ا ابس  ح یبررس   به بتسن ،دوشمی یهته یرسحساب وابطض و اصول طب  و دانشگاه یمعامالت و یمال

   :مایدن نظر اظهار اًتحراص یلذ موارد به بتسن خود شزارگ رد و نموده اقدام یمال
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 یم ال  ی ت فعال ب ر  ن اظر  رراتقم و ینقوان ریسا و یاتیمال مقررات ،امنا تهیأ مصوب یمال رراتقم و ینقوان یتاعر -الف

 دانشگاه

 بودج ه  یه ا ف رم  ی ه کل از استفاده با امنا یأته مصوب ،آن یهایهاصالح و یلیتفص بودجه با یمال یاتلمع ی طبت -ب 

 وزارت یوس از یابالغ یلیتفص

 مزبور یهاتورص مراهه یهاتیادداش و یمال یهاصورت هئارا و یهته در یرادحساب وابطض و اصول یترعا -ج 

 بن دی  طبق ه  ب ا  مط اب   نه ایی  اظه ارنظر  و مالی یهاصورت در دانشگاه عملیات نتایج و مالی وضعیت ارائه نحوه -د 

 یمرس   نااردس اب ح جامعه دستورالعمل با مطاب  مردود( محدود، مشروط، مطلوب، نحو به )شامل: حسابرسی چهارگانه

 یرانا

 برخورد دانشگاه ناحیه از ماده این موضوع مقررات از تخلف گونه هر به ،رسیدگی جریان در برسحسا گاه هر -تبصره

 بود. خواهد خود گزارش در موارد ساکانع هب مکلف نماید،

 ب ا  و ب وده  سحس ابر  یتعض و  هشمار و یگخانواد نام و نام نضممت تسیبامی رسحساب گزارش تصفحا یهکل -5ماده 

 یامض ا  ح داقل  ک ه  اس ت  یاونهگ به یسرحساب مؤسسات مورد در موضوع ینا یترعا .سدبر یدیتأ به یو یامضا و مهر

 موج ود  ص فحات  یتمام در یو یتعضو ارهمش و یگخانواد نام و نام یلذ در مذکور سهمؤس مهر همراه به رکاش از یکی

   .دشبا

 اردادق ر  سحس ابر  اب   ،مللعدس تورا  ی ن ا موضوع یابرسحس ماتخد از استفاده یازا رد ستا مکلف دانشگاه -6ماده 

 پرداخ ت  امن ا  ی أت ه یی د أت با مربوط ضوابط برابر دانشگاه اعتبارات محل از ار آن از یناش حمهزال ح  و نموده منعقد

 نماید.

 ب ه  بتس  ن و مراجعه دانشگاه واحدهای مالی امور به ،دانشگاه رئیس لیبق یهماهنگ با یستبامی برساسح -7ماده 

  .شود انجام یزن یمال ورهد طول در دتوانمی یحسابرس نیا است هییدب .یدنما ماقدا برسیساح مانجا

 نکند. ایجاد دانشگاه مالی امور انجام در توقفی یا خللی که شود انجام ایگونه به باید برسیحسا -تبصره

 ی ه کل یواح   ،النهسا یلیتفص و یینها یهاحساب تروص نا،ما یأته بصوم یمعامالت و یمال نامه یینآ مطاب  -8ماده 

 سحس ابر  ب ه  رشزاگ   یهته و یگیدسر یبرا دانشگاه یمعامالت و یمال نامه یینآ در مقرر مهلت یط ،مدارک و یمماض

 .یدآ راهمف یحسابرس یفوظا انجام یبرا یزن الزم یالتتسه و شود یملست
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 ملک رد ع ب ه  بتس  ن رنظاظهار و یحسابرس یردهااتاندسا یترعا با را یسبرحسا شارزگ است مکلف سابرسح -9ماده 

   .دیمان میسلت امنا هیأت به دانشگاه سئیر ی رط از بعد، سال روشهری یانپا تا اکثرحد ،دانشگاه یمال

 و علگم  دانشگگاه  امنگای  هیگأت  تصویب به 26/2/91 تاریخ در ،تبصره 3 و ماده 11 در دستورالعمل این -11ماده 

 .شدبامی جراا قابل 1/1/91 یختار از یفناور و یقاتتحق علوم، یروز دییتأ با و رسید ایران صنعت
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 «پنج شماره پیوست»

 اموال نگهداری نحوه دستورالعمل

 معامالتی و مالی نامه آیین «48» ماده موضوع

 

 کلیات -1

 در ی ا  درآم ده  دانشگگاه  تمل ک  ب ه  یگ ر د یقانون ی طر هر به یا و خریداری دانشگاه توسط که یاموال یهکل -1ماده 

   .دباشنمی العملدستور ینا مفاد تابع و محسوب دانشگاه اموال ی،امان اموال یثناستا به یدآمی

   .بود دخواه یندم قانون در کورمذ یفتعار تابع دستورالعمل ینا موضوع منقول رغی و منقول اموال یفتعار -تبصره

 دانشگگاه  ی ار اخت در موقت صورت به یدولت یرغ و یدولت یهادستگاه طرف از که لنقوم یرغ و منقول اموال -2ماده 

 آن، استرداد و گهدارین یافت،رد ینگچگو و شودمی بومحس انیام اموال ملعتورالسد ینا نظر از دگیرمی یا رفتهگ قرار

 باشد.می قرارداد طرف و دانشگاه فیمابین تواف  تابع

 ینگه دار  یتمس ئول  و ندهریگ لیوحت عهده به دانشگاه منقول یرغ و منقول اموال حراست و حفظ یتولسئم -3ماده 

   .باشدمی یمال امور یرمد با اموال ابسح

 شود:می تقسیم دسته سه به دستورالعمل این موضوع منقول اموال -4ماده 

   .روندمی ینب از کالً یا هداد یتعضو ییرتغ استفاده راث بر که تندهس یاموال :یمصرف اموال -الف

 ب ه  را ه ا آن بت وان  یلص  ا مشخصات دادن تسد از و سسومح ییرتغ بدون که دتنهس یاموال :یرفصم یرغ اموال -ب

 یب را  برچس ب  قاص  ال و شده ثبت دفاتر یهکل در منقول اموال از تهسد این اً،انحصار و داد قرار استفاده مورد مکرر طور

 .است یالزام آنها

 یتماه و طبع لحاظ به لکن داشته ابهتشم یمصرف یرغ اموال با اًظاهر که تندهس یاموال :یمصرف حکم در اموال -ج

 ی ن ا ارزش نص اب  .داردن   ترروض   ه ا آن یبرا یمصرف یرغ اموال حساب صورت به حساب یمتنظ ،هاآن شارز قلت یا و

   .درسمی امنا یأته یبتصو به یانهسال تروص به منقول اموال از دسته

 ی ه کل ش امل  تادهسفر اموال و دگیرمی قرار اموال ینام یجمع باابو تحت که است یاموال شامل یدهرس اموال -5ماده 

 آن ح ذف  دس تور  و خ ارج  اموال ینام یجمع باابو از ءانحا از ینحو به عمللتوراسد ینا مقررات طب  که است یاموال

 .باشد شده صادر
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 انتقاالت -2

 ص ال   و رفهص   ی ت رعا ب ا  را یازن بر مازاد مصرفی غیر لقومن لاموا انتومی دانشگاه هرئیس هیأت یبتصو با -6 ماده

 تردادس  ا یگونگ  چ و اس تفاده  ی،نگه دار  وابطض .داد قرار دانشگاه از خارج ساتمؤس اختیار در امانی ورط به دانشگاه

  .یدرس داهخو دانشگاه هرئیس هیأت یبتصو به یراگذوا اموال

 نام ه  ی ین آ «46» و «45» مواد مفاد یترعا اب باشد، یطقاسا یا و یازن بر ادزما که یورتص در ،دانشگاه اموال -7ماده 

 دانشگگاه  یصاتصاخ مدآدر بحسا به لصحا مدآدر .باشدمی نساح به یلتبد یا فروش قابل دانشگاه یمعامالت و یمال

 .شودمی ورنظم

 لانتق ا  ندس   دورص با یگرد اموال ینام یجمع باابو به اموال ینام یک یجمع باابو از دانشگاه اموال انتقال -8ماده 

   .گرددمی المعا یزن یمال امور واحد به اموال دفاتر در انعکاس جهت مراتب و دش دواهخ انجام

 ب ا  و دانشگگاه  مج از  مقام مجوز با و دستورالعمل این مقررات رعایت با بایستی دانشگاه اموال موقت خروج -9ماده 

 انجام یربطذ هادار یسئر و اموال امین امضای به گیرنده واحد تعیین و اموال کامل مشخصات شامل خروج، پروانه صدور

 ام وال،  بازگردان دن  امگ  نه به و گردد ثبت است شده یهته منظور ینمه به که تریدفا در یدبا مذکور یهاپروانه .پذیرد

   .گردد ثبت اًددمج مذکور دفاتر در مراتب

 در عم ل  م ورد  م الی  سیس تم  اف زاری  ن رم  یه ا خروج ی  نوش تاری  نسخه ماده، این موضوع دفاتر از منظور -تبصره

 باشد. رسیده ذیربط مسئولین تأیید به که باشدمی دانشگاه

 حساب نگهداری -3

 ی رات غیت مکلفند یمال ینعامل و یمال امور یرمد .ودشمی ینگهدار اموال اتردف در دانشگاه اموال تمام حساب -11ماده 

 .دنینما مالعا مرتبط اتردف در رتمسم ورط به را مذکور اموال ستفهر

 نظارت نحوه -4

 ی ین آ مفاد یاراج نسح ،نهاآ حساب زکرتم و دانشگاه اموال رب ثرؤم نظارت منظور به است مکلف دانشگاه -11ماده 

 .دده مانجا ار یرز تداماقا یهرو تدوح و یگهناهم یجادا ینمچنه و یالتامعم و یمال نامه

 ی أت ه بمصو آمدروز یهاروش و ضوابط اموال، یهافرم از دانشگاه اموال به طمربو یهادستورالعمل یاجرا در -الف 

   .کند استفاده دوجمو تمسیس از ،نظر مورد یهاروش و هافرم یهته و ینودت زمان تا و یدنما استفاده دانشگاه یسهرئ

 

 صفحه اصلی



40 

 

 

 

 

 

 کام ل  مشخص ات  ثب ت  و یگیدرس   و ام وال  یهاحساب تروص فتایدر مورد در مالی امور یرمد توسط الزم اقالم -ب

 .یافزار نرم تمسیس یا و مربوط دفاتر در هاآن

 و ،ل زوم  ق ع موا در مرب وط  مق ررات  یاجرا نحوه و اموال یهاحساب و یموجود به گییدسر منظور به مأمور زامعا -ج 

 .یربطذ یواحدها ستدرخوا سبح ینهمچن

 .الس در بار یک اقلدح یادوره صورت به ینارگرداانب انجام منظور به ورمأم زامعا -د 

 مقررات سایر -5

 مشخص ات  ثب ت  از قب ل  ی د با یروجخ یهاپروانه ثبت دفاتر و (یافزار نرم تمسیس) اموال حساب دفاتر یهکل -12ماده 

 ن ام  و آن صفحات اددتع دفتر هر فحهص یناول در و شود (یافزار نرم )قفل پپلم و یارگذ ارهشم لسلسم ورط به اموال،

 و یو ط رف  از مجاز فرد یا و یمال ورما یرمد یامضا به یختار و یگخانواد نام و نام جرد با مراتب و شود قید مربوط حدوا

 گردد. ممهور یمال امور مهر به و هیدسر مربوط اموال ینام
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