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  كليات :فصل اول

 

انستيتو /دانشكده مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ و معامالتي دانشگاه  مالي عمليات: 1ماده

كه منبعد  ...ه آموزش وپژوهش طب انتقال خون وموسسپاستور و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و

  .دانجام خواهدشنامه  آيينشوند بر اساس اين  موسسه ناميده مي

بق با تشكيالت مصوب شامل منط) غير مستقلمستقل،( موسسه شامل ستاد و كليه واحدهاي اجرايي :2ماده

غيره  الملل و ، شبكه بهداشت درمان، مراكز بهداشتي، شعب بينها ناها، مراكز تحقيقاتي، بيمارست دانشكده

. باشد هاي موسسه مي رنامهاجراي قسمتي از ب باشد كه هر واحد عهده دار بخشي از توليد خدمات و مي

 و موسسه مدير امور ماليالذكر را با پيشنهاد  از واحدهاي فوق است ساالنه حداقل ده درصد موسسه موظف

موسسه به عنوان واحد اجرايي  رييسابالغ  و تأييدبا  و ه موسسهرييست أهي تصويب، رييس واحد اجرائي يا

 .مستقل تعيين نمايد

ي و معامالتي آن براساس مال انجام عمليات شود كه به واحدهايي اطالق مي :تقلواحد اجرايي مس :1تبصره

كه توسط  يا مقام مجاز از طرف ايشان منا وا هيأتهاي ابالغي از سوي رييس  دستورالعمل نامه و اين آيين

 .پذيرد اين آيين نامه تهيه شده، صورت مي 105 تخصصي مالي موضوع ماده فني و كميته

 مقررات و ،تابع قوانين گذاري  سياستاز لحاظ  غير مستقل واحدهاي اجرايي مستقل ويه كل :2تبصره 

جراي مصوبات هيأت ها بوده و مكلف به رعايت و ا مالي و معامالتي دانشگاهنامه  آيينتصميمات موسسه، 

 . باشد امناء موسسه مي
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آخر ماه هر سال شروع و در سال مالي موسسه يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين  :3ماده 

 .يابد اسفند ماه همان سال پايان مي

ي ها صورتسال بعد نسبت به تهيه  خرداد ماهموسسه موظف است با رعايت مقررات مربوطه تا پايان  :4 ماده

 ه موسسه، ورييست أاكثريت اعضاء هيو  ، معاون پشتيبانيمدير امور ماليمالي نهايي اقدام و پس از امضاء 

اني و موسسه و معاون پشتيب رييسامضاء . موسسه جهت اظهار نظر به حسابرس مستقل ارائه نمايد رييس

  . مدير امور مالي الزامي است

 رييس، با امضاء )مشابهموارد و اوراق بهادار چك، سفته، و: از جمله(كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي  :5 ماده

و در مورد ) يا مقامات مجاز از طرف وي(مالي موسسه امور دير و م) يا مقامات مجاز از طرف ايشان(موسسه 

 چنين همبود و  امورمالي واحد معتبر خواهد رييس واحد و رييس مستقل نيز با امضاء واحدهاي اجرايي

  . خواهد بود نامه اين آيين 44به استناد ماده قراردادهاي موسسه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و 

از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات موسسه  :6 ماده

تواند در خصوص  نمايد و موسسه مي ي مجاز افتتاح ميها بانكو وجوه مصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد 

اخت موجود، با رعايت ي پردها حسابي مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از ها حسابافتتاح ساير 

  . سأ اقدام نمايدابدون اخذ مجوز از خزانه رنامه  آيينمقررات اين 

و ) يا مقامات مجاز از طرف ايشان(موسسه  رييسي موسسه به امضاء مشترك ها حساببرداشت از  :1تبصره

  . باشد مي) يا مقام مجاز از طرف وي خزانه دار(مدير امور مالي 
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امور مالي  رييسواحد اجرايي و  رييسي واحدهاي اجرايي به امضاء مشترك ها حساببرداشت از  :2تبصره

 . واحد اجرايي مي باشد

 رييسواحد اجرايي از  رييسكتبي  افتتاح هر نوع حساب بانكي براي واحد اجرايي با درخواست :3تبصره

نظر فني با  اظهارموسسه جهت  مدير امور ماليبه  ارجاع پس از) يا مقام مجاز از طرف ايشان( موسسه

 .شدبا مي) مجاز از طرف ايشان يا مقام( موسسه رييستشخيص 

امناء  هيأتي به يواحدهاي اجرا ي بانكي خود وها حسابموسسه ملزم به ارائه فهرست و شماره كليه  :4تبصره

  . مي باشد 

تعداد مورد نياز  توانند به ، ميبه منظور تمركز درآمدهاي اختصاصي، موسسه و واحدهاي اجرايي :7 ماده

نامه  آييناين ) 6(ي مجاز كشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده ها بانكي بانكي غير قابل برداشت در ها حساب

موظفند درآمدهاي  آن اجرايي مؤسسه و واحدهاي. افتتاح كنند) ها Ĥناز طريق خزانه يا خزانه معين است(

، عينأ آنرا استان اريز نموده و خزانه يا خزانه معينبه اين حساب ها و با ذكر شناسه واحد اختصاصي خود را

موسسه  پس ازدريافت  وجوه از خزانه نسبت به توزيع آن در واحدهاي زيربط به تناسب  . عودت خواهد داد

درصد از درآمدهاي اختصاصي اين واحدها به تشخيص رئيس  5حداقل . السهم آنها اقدام خواهد نمود حق

   .د واحد و يا ستاد وساير واحدها مي باشدموسسه قابل هزينه در خو

، وثيقه، وديعه و يا نظاير آن دريافت الضمان به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده، وجه :8ماده

. هاي مجاز كشور افتتاح نمايد حساب بانكي خاصي در بانك تواند به تعداد مورد نياز موسسه مي، شود مي

دارند به اين حساب واريز  را كه تحت عناوين فوق دريافت مي وجوهيستاد و واحدهاي اجرايي مكلفند 
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واريز يا  ها به واريز كننده و به منظور استرداد وجوه اين حساب هاي مزبور فقط برداشت از حساب. نمايند

  .مي باشد هاي مربوطه ودستورالعمل نامه آيينضبط آن به نفع موسسه با رعايت مفاد اين 

جهت  ها مي تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب) يا مقام مجاز از طرف ايشان(موسسه  رييس :تبصره

گذاري موسسه استفاده نمايد، مشروط به آنكه در زمان تسويه حساب وجه  انجام امور جاري يا سرمايه

  . مربوطه قابل تاديه باشد

  

هاي امور مالي  ن واجد صالحيت رشتهبه مدت چهار سال از بين كارشناسا) دار خزانه(مدير امور مالي  :9 ماده

با تصويب  و موسسه رييس تأييدمعاون پشتيباني و  اي و اجرائي به پيشنهاد با حداقل چهار سال تجربه حرفه

هماهنگي الزم بر اساس مفاد اين  تأمينموسسه به منظور اعمال نظارت مالي و  رييسامناء و ابالغ  هيأت

  : شود  ت انجام وظايف مشروح زير منصوب ميانتخاب و به اين سمت جهنامه  آيين

، ر بر عمليات امور مالي، محاسباتيهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستم تهيه و تدوين صورت - 1

نامه، مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت  بر اساس اين آيين ها حسابنگهداري و تنظيم 

  . يديريتمالي م و تهيه گزارشات ها آنو سالمت 

   .واحدهاي اجرايي اعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و - 2

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

 ).مقام مجاز از طرف ايشان
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ونظارت بر وصول به موقع در آمدهاي ها و اوراق بهادار دهها و سپر نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه - 4

  .موسسه

  غير مستقلنظارت بر عملكرد مالي واحدهاي اجرايي مستقل و  - 5

  .هاي موسسه آالت و تجهيزات و دارائي شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين -6

   .مجاز اطالع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي - 7

  .وزارت متبوع هاي ابالغي اساس دستورالعمل نظام نوين مالي بر اجراي - 8

امناء بر عهده  هيأتكه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب  راي آن بخش از عمليات مالي موسسهاج - 9

  .باشد امور مالي مي مدير

  .هاي سنواتي رساني مانده حسابروز پيگيري و به -10

  

امناء از سمت خود استعفا داد، يا به هر  هيأتشده  تأييد) خزانه دار(مدير امور مالي در صورتيكه  :1تبصره  

امناء  هيأتتواند فرد واجد شرايطي را تا تشكيل اولين جلسه  دليل قادر به همكاري نبود، رييس موسسه مي

سبت به امناء ن هيأتموسسه مكلف است در اولين جلسه . به عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد

مي ) خزانه دار(مدير امورمالي . اقدام نمايداين ماده 5طبق تبصره ) خزانه دار(تعيين تكليف مدير امور مالي 

به معاونين يا روساي امور مالي واحدهاي غيرمستقل نامه  آيينتواند وظايف تعيين شده خود را در اين 

  .حسب مورد تفويض نمايد

ير مالي جديد نسبت به فند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اشتغال مدمدير مالي قبلي و بعدي مكل: 2تبصره

دهنده و  مجلس بايد به امضاي تحويل ين صورتا .مجلس تحويل و تحول اقدام نمايند تنظيم صورت
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در مواردي كه مدير مالي از . گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمايند تحويل

معي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضور وي امر تحويل و تحول ميسر نباشد ابواب تحويل ابواب ج

اين موارد در . موسسه و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد رييسجمعي وي با حضور حسابرس و نماينده 

رت امور مالي واحدهاي اجرائي نيز صادق بوده و الزم است مدير امور مالي موسسه نيز نظا رييسخصوص 

  .داشته باشد

 تأييدبا  زئي يا كلي در قالب مديريت پيمانتواند انجام امور مالي خود را به صورت ج موسسه مي :3تبصره 

هاي وصول درآمد اين بند مشمول واحد. اگذار نمايدموسسه به موسسات واجد صالحيت و مدير امور مالي

  . باشد نمي

باشد و  امناء مقدور مي هيأتموسسه و موافقت  رييسهاد تغيير مدير امور مالي به پيشن عزل و :4تبصره 

  .باشد امناء بالمانع مي هيأتانتخاب مجدد ايشان با تائيد 

 ) دار خزانه(امور مالي نفرازافرادواجد شرايط موضوع اين ماده  جهت انتخاب به عنوان مدير 3حداقل :5تبصره

  .از هيئت امنا بايد معرفي گردد

  

و ضـرورت اصـالحات نظـام مـالي بخـش       خدمات وفعاليت هايابي به قيمت تمام شده به منظور دست :10ماده

سالمت در راستاي استقرار نظام نوين مالي و اجراي هلدينگ و شبكه عصبي مالي و در نتيجه ارتقـاء سـطح   

در نهايـت   وري و و تعـالي عملكـرد، افـزايش بهـره     كنترل داخلي در بخش و ارتقاء مستمر كيفيـت خـدمات  

باشد به تعداد واحدهاي اجرايـي خـود، عمليـات مـالي      موسسه موظف ميمندي آحاد جامعه ، ش رضايتافزاي

مـالي و   هاي اجرايي مستقل و انجام عملياتنحوه اداره واحد. ايجاد نمايد مجزا در قالب واحد اجرايي مستقل
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يـا   امنا و هيأتاز سوي رييس هاي ابالغي  العملتوردس اين ماده و نامه و آيينمعامالتي آن براساس مفاد اين 

نامـه   ايـن آيـين   105بودجه موضوع ماده  تخصصي مالي و فني و كميته كه توسط مقام مجاز از طرف ايشان

 . پذيرد ، صورت ميتهيه شده

، شبكه ها Ĥنها، مراكز تحقيقاتي، بيمارست درصد از دانشكده 10نه حداقل تا موسسه موظف است ساال .1

 .اشتي خود را به عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين نمايدبهداشت درمان، مراكز بهد

يا رييس واحد اجرائي  موسسه و مدير امور مالينحوه انتخاب واحد اجرايي مستقل با پيشنهاد كتبي  .2

 .باشد موسسه مي رييسابالغ  و تأييدبا  ه موسسه ورييس هيأتتصويب موسسه و  رييسبه 

اختيارات محوله  ونامه  آيينچارچوب اين  و معامالتي درانجام عمليات مالي  اين مراكز به لحاظ .3

هاي ابالغي با تشخيص  هيئت رئيسه  در قالب دستورالعمل ميزان اختيارات محولهمستقل بوده و 

 .دباش وسسه ميم

گذاري و   سياستو  نامه آيينمندرج در اين  هاي اجرايي مستقل مكلف به رعايت كليه مفادواحد .4

هاي ابالغي نظام نوين مالي  له دستورالعملاز جممربوطه قوانين و مقررات لب تصميمات موسسه در قا

ساير مسئولين واحد اجرايي حسب مورد  و امور مالي رييس واحد و رييسبديهي است . خواهند بود

 .پاسخگو خواهند بود هاي نظارتي شخصاً هاي محوله در مقابل كليه دستگاه خصوص مسئوليت در

اي و درآمد  اي، تملك دارايي سرمايه هزينههاي مزبور از اعتبارات مصوب واحدسهم اعتباري كليه  .5

يابد وبا تشخيص  ي اين واحدها به موسسه اختصاص مياز درآمدهاي اختصاص% 5حداقل ( اختصاصي

در قانون بودجه  موسسه كه )در خودواحد ويا ستادوسايرواحدها مي باشدموسسه قابل هزينه  رييس

هاي براساس سرانه پروژه و نامه آييناين  24سط كميته موضوع ماده تو. گردد هر سال تصويب مي
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 در هاي عملياتي تنظيم بودجه و تحقيقاتي، پرسنلي، امكانات فيزيكي و وظايف محول شده و شاخص

يا ( موسسه رييسهاي داخلي تعيين و وتوسط  نامه طبق تفاهم سال قبل و ارائه صورتهاي مالي يازا

 . گردد هاي مزبور ابالغ ميبه واحد )طرف ايشان مجاز از مقام

ساير منابع حواله شده به  اي و درآمد اختصاصي و تملك دارايي سرمايه _اي  كليه اعتبارات هزينه .6

 تومسئولي. گردد هزينه قطعي منظور ميدر ستاد به  به عنوان كمك تلقي شده و واحدهاي اجرايي

 .ها خواهد بوداين واحد با مسئولين پاسخ گوئي مصرف منابع در واحدهاي مزبور

هاي مالي نهائي هر سال صورت هاي اجرايي مستقل مكلف هستند ضمن نگهداري اسناد مالي،واحد.  .7

 هاي مالي نهائي تلفيق در صورت جهت بررسي و ر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعداكثخود را حد

 .موسسه تحويل نمايند رييسموسسه براي تصويب به 

اي اجرايي مستقل هحسب مورد در خصوص هر يك از واحد ساير معاونين و تيباني موسسهمعاون پش .8

غي و ارائه گزارش هاي ابال العمل معامالتي و دستور مالي ونامه  آيينمفاد  ملزم به كنترل اجراي

ارائه اطالعات  واحدهاي اجرائي ملزم به همكاري و وبوده ه موسسه رييست أپيشرفت، به هي

 .باشند يدرخواستي م

ود را خ ...هاي اداري، مالي و م سيستمواحد اجرايي مستقل موظف است بر اساس ظرفيت خودتما .9

مكانيزه ) ص، پرسنلي، كلينيكي، پاراكلينيكيبستري، پذيرش، ترخي :ها Ĥنبعنوان مثال در بيمارست(

پارچه و در هاي اطالعات مديريت بيمارستاني و حسابداري به صورت يك كه سيستم طوريه ب. نمايد

 .قالب نظام اطالعات مديريت استقرار يابد
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با رويكرد مشتري محور  نظر در واحد اجرايي هاي مورد سازي سيستم ري استقرار و پيادهگي جهت  .10

 .بايستي طراحي شود

طبق احكام (باشند  ت علمي كه در واحد اجرايي مستقل شاغل ميأمزاياي اعضاي هي حقوق و  .11

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  /ابق توسط دانشگاه الس في  كما ،)استخدامي

نظام نامه  آيينطبق  از محل منابع واحد اجراييي كارانه ها ليكن پرداخت. شود ميمربوطه پرداخت 

 .گردد مي اقدامو  تأمين ها نانوين بيمارست

ي فوق وارائه گزارش بر عملكرد مالي واحدها نظارت مستمر موظف به كنترل و مدير امور مالي  .12

در صورت لزوم گيري  تصميموه موسسه جهت اطالع رييسهر چهار ماه يكبار به هيأت   ارزيابي

 .باشند كاري وارائه اطالعات درخواستي ميواحدهاي اجرائي ملزم به هم و. باشد مي

 دهحساب هاي سپر نامه آييناين  6ماده  3ضمن رعايت مفاد تبصره  توانند مي مستقلواحدهاي  .13

  .دنهاي مربوطه در واحد نگهداري نماي نظائر آن را در حساب ودايع و وتضمينات و

  

امور مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه به  رييس :11ماده 

ال س 4، براي مدت ابالغ معاون پشتيباني موسسه و تأييد موسسه و) خزانه دار(مدير امور ماليپيشنهاد 

  .شود ميانتخاب و به اين سمت منصوب 

واحد  رييسمعامالتي را زير نظر  ، عمليات اجرايي مالي وايي مستقلهاي اجرامور مالي در واحد رييس: الف

هاي ابالغي  دستورالعمل ونامه  آيينبر اساس اين  موسسه كه) خزانه دار(امور مالي  اجرايي و با نظارت مدير
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و مقررات  نامه آييندر حدود اختيارات اين  دهد و در قبال وظايف محوله و ميام انج شود ميبه وي محول 

  .ربط مسئول و شخصأ در مراجع قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد بود ذي

، در مورد وظايف و اختياراتي كه از طرف مدير امور امور مالي در واحدهاي اجرايي غير مستقل رييس: ب

گيرنده ضمن تعهد  گردد مسئول بوده و فرد تفويض به وي تفويض مي نامه يينآمالي موسسه و بر اساس اين 

بوده و شخصأ در مراجع قانوني و  نامه آيينبه پاسخگوئي به مقام تفويض كننده، مكلف به رعايت مفاد اين 

  .نظارتي پاسخگو خواهد بود

موسسه وجود نداشته باشد دار و داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در  كه فرد صالحيت  صورتي در :1تبصره

  .افراد داراي تجربه كافي مي باشد) امور مالي واحد رييسبه عنوان (مجاز به بكارگيري  مدير امور مالي

يد أيبا ت موسسه و) خزانه دار( مدير امور ماليمستقل به پيشنهاد  امور مالي واحد اجرايي رييس :2تبصره

  .شود ميال انتخاب و به اين سمت منصوب س 4براي مدت  ، ابالغ معاون پشتيباني موسسه و موسسه رييس

يد و ابالغ معاون أيت امور مالي واحد اجرائي غيرمستقل به پيشنهاد مدير امور مالي و رييس تغيير  :3تبصره

 رييس تأييدامور مالي واحد اجرائي مستقل به پيشنهاد مدير امور مالي و وبا  رييستغيير  وپشتيباني 

ضوابط مربوطه  رعايتو انتخاب مجدد ايشان با .باشد  مياون پشتيباني موسسه مقدور موسسه وابالغ مع

همچنين زمان تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول در مورد مسئولين مالي قديم و جديد .است بالمانع

 .واحدهاي تابعه حداكثر يك ماه خواهد بود

ت امناء ساليانه از بين أتصويب هيو  موسسه رييسحسابرس شخص حقوقي است كه با پيشنهاد  :12ماده

گزارش حسابرسي ساالنه در . رددگ انتخاب مي) رسمي حسابدار( ايران حسابداران رسمياعضاي جامعه 
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گيري  ر نظر، تصميمامناء نسبت به بندهاي گزارش حسابرس به ازاي هر بند اظها هيأتت امناء قرائت و أهي

حسابرس نسبت به تصويب صورتهاي مالي موسسه تصميمات  و با عنايت به گزارشمي نمايدو تعيين تكليف 

  .الزم اتخاذ خواهد نمود

 وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهار نظر نسبت به آن و :1تبصره

  .باشد ها و اصول متداول حسابرسي مياستاندارد و ها اساس دستورالعمل بر صورتهاي مالي موسسه و

امناء در مدت مشخص شده  هيأتشده از سوي   سسه موظف به پيگيري تكاليف تعيينمو رييس: 2تبصره

  .نمايد امناء گزارش مي هيأتدرخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتيجه را به 

معاون  ،موسسه رييس( نسخه به موسسه 3نسخه تهيه كه  8گزارش حسابرس موسسه در : 3تبصره

  .شود مستقيماً تحويل مي امنا هيأتخانه بقيه به دبير و ))خزانه دار(ليمدير امور ما ،پشتيباني

موسسه مي تواند نسبت به انتخاب حسابرس مستقل براي  ،نامهاين آئين 10تاي اجراي ماده در راس: 4تبصره

كه نافي مسئوليت ايشان و انجام حسابرسي  اين موسسه منوط به رييسبا نظر  واحدهاي اجرائي مستقل

  .امناء نگردد، اقدام نمايد هيأتوسسه وگزارش آن به كلي م

ها و تعهدهاي  ها، هزينه ها، بدهي موسسه موظف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه، دارايي:13ماده

برمبناي  هاي نظام نوين مالي و مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابل موسسه را بر اساس دستورالعمل

  . ي خود ثبت و نگهداري نمايدها حسابسابداري در هاي متداول ح روش
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 بودجه و منابع مالي درآمد: فصل دوم

شود و حاوي پيش بيني  است كه براي يك سال مالي تهيه ميبودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه  :14ماده

و برآورد ) نابعتملك دارايي، درآمد اختصاصي و ساير م اي، اعتبارات هزينه(ها و منابع مالي  كليه دريافت

هاي  داخت تعهدات معوق در قالب برنامههاي عملياتي ساالنه و پر رف مالي موسسه براي اجراي برنامهمصا

 .رسد امناء موسسه مي هيأتموسسه پيشنهاد و به تصويب  رييسباشد كه توسط  مختلف مي

  . امناء خواهد بود هيأته هاي تدوين شده بودجه تفصيلي دبيرخان موسسه ملزم به پيروي از فرم: 1تبصره 

با تصويب (هاي بودجه تفصيلي  كاهش در اعتبار برنامه موسسه مجاز به جابجايي، افزايش و :2تبصره

هاي بودجه تفصيلي توسط  عدول از برنامه. باشد ها مي حداكثر به ميزان بيست درصد برنامه) امناء هيأت

  .رددگ س ميامناء منعك هيأتحسابرس كنترل و در گزارش ايشان به 

حداكثر سه درصد از اعتبارات ابالغي از بودجه عمومي دولت و درآمد اختصاصي موسسه وساير : 3تبصره

موسسه بوده و حسب  رييسو ساير مقررات عمومي در اختيار  نامه آيينمنابع بدون الزام به رعايت مفاد اين 

  . صالحديد ايشان به هزينه گرفته مي شود

ه تهيه برنامه اجرايي و عملياتي ساالنه خود درقالب برنامه استراتژيك موسسه كه موسسه موظف ب :15ماده

گذاري در جهت تجهيز، بهبود  اي و سرمايه هاي تملك دارايي سرمايه اي و طرح هاي هزينه شامل كليه فعاليت

و . باشد يم پذيرد، يابي به اهداف تعيين شده صورت مياي در راستاي دست هاي هزينه و يا گسترش فعاليت

  . الزم است به نحو مناسب در بودجه تفصيلي موسسه منعكس گردد



مالي و معامالتي هنام آيين  

درماني  هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و ها ودانشكده دانشگاه   

١٣  

.ا��  

هاي برنامه  مشخصي است كه براي رسيدن به هدف عمليات و خدمات مستمر و: هاي جاري فعاليت :16ماده

  . شود طي يك سال اجرا مي

يات و خدمات مشخص وعه عملمجم: اي هاي سرمايه وتملك دارايياي  هطرح عمراني و مخارج سرماي :17ماده

هاي دوره مطالعه و يا اجرا است كه در جهت دستيابي به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات  و هزينه

گذاري پس از  و با اعتبار مشخص به صورت سرمايهتوجيهي، فني و اقتصادي، اجتماعي در مدت معين 

اجرايي آن از محل منابع عمومي هاي  انجام و تمام يا قسمتي از هزينه امنا، توسط موسسه هيأتتصويب 

 .مي گردد تأمين يا اعتبارات اختصاصي وساير منابع) كمك(دولت 

مجموعه عمليات مشخصي است كه در جهت اهداف موسسه، تجهيز و : گذاري هاي سرمايه فعاليت :18ماده

منافع اجتماعي  بيني و هاي موسسه يا رفاه كاركنان با تعيين نرخ بازده مورد پيش ش فعاليتبهبود و گستر

ها الزم است،  اينگونه فعاليت. گيرد ه توجيهي، فني و اقتصادي صورت ميدر مطالع) حسب وظايف حاكميتي(

 .امناء برسد هيأتبه تصويب 

اي، تملك دارايي و اختصاصي منظور شده در قوانين  منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينه :19ماده

ملي و (اله و يا ابالغ اعتبار شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي بودجه ساالنه دولت و يا وجوه حو

هاي  ارات مصرف نشده سنوات قبل، هدايا، كمك، وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده اعتب)استاني

 .، تسهيالت بانكي و ساير منابع مي باشد مردمي
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سال قبل بر اساس بهاي  دولت براي هر سال موسسه ازاعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي : 1تبصره

تمام شده خدمات و كسري منابع توسط موسسه تنظيم و به مراجع ذيصالح ارائه مي شود تا به صورت 

 .كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب شود

شد ،كه كالً با اصي تحقق يافته و وصولي موسسه مياعتبارات اختصاصي شامل كليه درآمدهاي اختص: 2تبصره

  .بايد به حساب خزانه واريزگردد بوده وقابل هزينه وتعهد 

درآمد اختصاصي شامل كليه درآمدهايي است كه طبق مقررات در اجراي وظايف موسسه و يا در : 3تبصره

ها،  غذايي، فرهنگي، تبليغاتي، كنگره ازاي ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، دارويي و

ارات وارده به اموال منقول و اي، فني و وجوه حاصل از خس ورزشي، مشاورهاي علمي، رفاهي، ه همايش

خودرو، (ها  منقول، جرائم غيبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده وقابل امحاء، فروش و يا اجاره داراييغير

جوه حاصل از عوايد و و چنين همو ) امكانات موسسهو ،  ماشين آالت و تجهيزات، امالك و ابنيه

ودايع،  ها، ، ضبط سپردهها، تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي ، قولنامهگذاري، عدم اجراي قراردادها سرمايه

دولتي  و حقوقي از اشخاص حقيقي و نامه آيينبيني شده در اين  ها و يا كليه موارد مطروحه پيش نامه ضمانت

 .ناء صادر شده باشدام هيأتگردد و يا مجوز وصول آن توسط  غيره وصول مي و

در صورتي كه قوانين حاكم بر آن مغاير با مفاد اين (اعتبارات دريافتي موسسه از هر محل ممكن : 4تبصره

قابل مصرف  نامه آيينبه سر جمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب مفاد اين ) نباشد نامه آيين

 .باشد مي

 از اموال ودارائي ها  بهينه واستفاده  مالي تأمينآمدها و منظور افزايش دره موسسه مجاز است ب :20ماده

، منقولريا فروش ظرفيت بالاستفاده از فضا، امكانات، اموال غي  ،���و�� نسبت به واگذاري، مشاركت
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و بررسي صرفه و ) المللي ينملي و ب(هاي اقتصادي پس از بازاريابي مناسب  امالك و ابنيه خود و يا فعاليت

امناء اقدام  هيأتاز طريق بخش غير دولتي يا ديگر موسسات دولتي پس از كسب مجوز از  صالح موسسه،

براساس نحوه فروش وواگذاري ومشاركت  .به نحوي كه وظايف حاكميتي آن مخدوش نگردد. نمايد

 مي باشد اين آيين نامه تهيه شده، 105تخصصي موضوع ماده  فني وهاي توسط كميته  ي كهدستورالعمل

 موسسه جهت اجرا به معاون رييسامناء، توسط  هيأتبودجه تفصيلي موسسه پس از تصويب  :21ماده

 .گردد ي موسسه ابالغ ميپشتيبان

بر مبناي قيمت تمام  نامه داخلي و تنظيم و تخصيص اعتبار به واحدهاي اجرايي بر اساس تفاهم :22ماده

به  جم عمليات و ارائه خدمات مرتبط و، حعملكرد متناسب باهاي مالي  منطبق برسياستشده خدمات و 

 .از كل اعتبارات موسسه خواهد بود  ها آنالسهم  تناسب حق

هاي دستمزد مستقيم، مواد و سربار  دمات، عبارت است از مجموعه هزينهقيمت تمام شده خ :23ماده

ور مالي كه در فرآيند عمليات اماداري  هاي عمومي و هزينه استهالك و و شده يك واحد خدمت  جذب

 .شناسايي شده باشد

 داخلي هاي نامه و تفاهم هاي مالي موسسه به واحدهاي اجرايي بر اساس سياستتخصيص منابع  :24ماده

از محل منابع عمومي دولت و  تخصيص منابع اعالم شدهو ، تعهد شده منعقده بر مبناي درآمدهاي وصولي

اي مركب از  اهداف عملياتي موسسه توسط كميتهمفاد بودجه تفصيلي در راستاي  چنين همساير منابع و 

 ، مدير بودجه با توجه به عملكرد واحدها تعيين)خزانه دار(، مدير امور مالي موسسه، معاون پشتيباني رييس

واحدهاي اجرايي موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات تخصيص . گردد و توسط معاون پشتيباني ابالغ مي

 شخصاً ربط يذموسسه و ساير مراجع  رييسواحد اجرايي در اين مورد در مقابل  رييسيافته اقدام نمايند و 

  .بود مسئول خواهد

بيني شده تهيه و تنظيم  ي موسسه و يا تغيير در منابع پيشهاي اجراي در صورت تغيير در برنامه :25ماده

. پذير خواهد بود كانامناء ام هيأتاصالحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب 

  .هاي اصلي موسسه است هاي پرسنلي و ماموريت ها اولويت با پرداخت بديهي است در كليه پرداخت
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به امناء نرسيده باشد تا زمان تصويب  هيأتچنانچه در شروع سال مالي بودجه تفصيلي به تصويب  :26ماده

ه هر ماه مجوز خرج بر رييس هيأتز تصويب اي در انجام امور موسسه پس ا منظور جلوگيري از هرگونه وقفه

مبناي 
12

اي و تملك دارايي مصوب موسسه در قانون بودجه كل كشور همان سال و درآمد  اعتبارات هزينه 1

 .شد ساير منابع صادر خواهد اختصاصي وصولي و

رسد و  ت اهداكننده به مصرف ميمردمي با در نظر گرفتن نياهاي  نحوه مصرف هدايا، وقف و كمك :27ماده

كه در مواردي . گردد هاي موسسه ثبت مي اس ارزش جاري، شناسايي و در حسابهاي اهدايي بر اس دارايي

و  هاي مردمي واريز به حساب كمك وجوه فوقباشدمشخص نت اهدا كننده نيوباشدنقدي بصورت  كمك 

 .رسد به مصرف مي موسسه رييسطبق تشخيص 

اي به عللي رسيدن به اهداف  هاي تملك دارايي سرمايه قعي كه پس از تصويب بودجه طرحموادر  :28ماده

امناء، چند طرحي را كه  هيأتتواند با تصويب  بيني شده ميسر نباشد موسسه مي ها در زمان پيش كليه طرح

هاي  اين طرح هاي همان برنامه را در مورد كميل نمايند و اعتبارات ساير طرحاولويت دارند طبق برنامه ت

 .امناء برساند هيأت تأييداولويت دار هزينه و در بودجه تفصيلي طرح هاي تملك دارايي اصالح و به 

 

 ها ها و هزينه پرداخت: فصل سوم

هاي  ف موسسه و انجام عمليات و برنامهاعتبار عبارت است از منابع مالي كه در جهت نيل به اهدا :29ماده

ونه وجهي توسط گپرداخت هر. رسد امناء به مصرف مي هيأتيلي مصوب موسسه در چارچوب بودجه تفص

 . اي بودجه تفصيلي، موسسه مي باشده بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي و اصالحيه موسسه منوط به پيش

كند و  شخاص حقيقي و حقوقي ايجاد حق نميوجود اعتبار در بودجه موسسه به خودي خود براي ا - تبصره

 . باشد نامه آيينهاي صادره و با رعايت مقررات اين  تخصيصتفاهم نامه ي داخلي واعتبارات بايد در قالب استفاده از 
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ودر واحدهاي مستقل با  ايشانموسسه يا مقامات مجاز از طرف  رييسها با دستور  كليه پرداخت :30ماده

: موسسه، عبارت است از يها اختانواع پرد. پذيرد تأمين اعتبار انجام ميپس از  واحد اجرائي رييسدستور 

آالت، تجهيزات و  ماشين خريد اموال، -5هزينه  -4الحساب  علي - 3پرداخت  پيش -2گردان  تنخواه - 1

  ساير-6.تملك دارايي سرمايه اي

و مقررات ترتيب ديگري هاي موسسه و يا واحدهاي اجرايي جز در مواردي كه قوانين  كليه پرداخت :31ماده

منوط به آنكه گواهي بانك حاكي . ي بانكي و به وسيله چك انجام گيردها حسابيد از طريق ، بامقرر داشته

  :برموارد زير باشد

  انتقال وجه به حساب ذينفع  •

 پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او •

 حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او  •

  

هاي مستقل در واحد وسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان مو رييسدر موارد استثنائي كه با تشخيص  -تبصره

يكي  تأييدواحد اجرائي اخذ امضاء از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد،  رييسبا تشخيص ومسئوليت 

كننده وجه تلقي و سند  رسيد دريافت) بصورت چك يا نقد(ع از مقامات مذكور، داير بر پرداخت وجه به ذينف

 .ينه قطعي استقابل احتساب به هز
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عبارت است از وجوهي كه خزانه از محل : )گردان حسابداري تنخواه( اعتبارات پيش دريافت :32ماده

ات قبل در اختيار موسسه قرار هاي قابل پرداخت سنو هاي سال و بدهي اعتبارات مصوب براي انجام هزينه

  .دهد مي

ها  نامه ، تفاهميبالغي كه بر مبناي بودجه تفصيلعبارت است از م: وجوه پرداختي به واحدهاي اجرايي: تبصره

واحد ها در اختيار  ها و ساير پرداخت ها، خريد دارايي با درخواست وجه براي انجام هزينهو تخصيص اعتبار و 

  .مي گيرداجرايي قرار 

قامات و يا م )خزانه دار(گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از طرف مدير امور مالي  تنخواه :33ماده

موسسه يا مقامات مجاز از  رييس تأييدهاي اجرايي مستقل با امور مالي در واحد رييس و ويمجاز از طرف 

يدها در اختيار كارپرداز قرار ها و خر ، براي انجام هزينههاي اجرايي مستقلواحد رييس طرف ايشان و

 بافقط  تعداد پرسنل مسئول باشد، سقف يا مي جزئيسقف تنخواه كارپرداز تا سقف معامالت . گيرد مي

  .موسسه قابل تغيير است رييستشخيص 

ربوط بر اساس احكام و قراردادها عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات م :پيش پرداخت :34ماده

، پيش از  با تشخيص رئيس موسسه ويامقامات مجاز ها الحساب وعلي ها العمل پيش پرداخت رطبق دستو

 .شود ت ميانجام تعهد پرداخ

العمل پيش  رطبق دستو نظور اداي قسمتي از تعهدالحساب، عبارت است از پرداختي كه به م علي :35ماده

  .گيرد صورت مي ها الحساب وعلي ها پرداخت
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ها بر اساس  ، استهالك و كاهش ارزش دارايي ها، تعهدات ، پرداختي آن دسته از مخارج: هزينه :36ماده

باشد كه به منظور توليد كاالها، خدمات و انجام ساير  ي يك دوره مالي مياصول متداول حسابداري ط

 .گيرد ليات اصلي و مستمر موسسه صورت ميها در راستاي اجراي عم فعاليت

تعهدات موسسه  ها و آن بخش از پرداخت ها، سايردارايي خريد اموال، ماشين آالت ، تجهيزات و :37ماده

 .يي با عمر مفيد مشخص جهت موسسه ايجاد نمايدباشد كه ما به ازاي آن دارا مي

آالت و تجهيزات كه منجر به افزايش عمر مفيد يا تكميل آن  هر نوع پرداخت جهت اموال، ماشين: تبصره

 . شود گردد به بهاي خريد آن دارايي افزوده و از تاريخ ايجاد، نسبت به محاسبه استهالك اقدام مي

هاي قابل پرداخت  ت مجاز براي تاديه تعهدات و بدهيكتباً به وسيله مقامااي است كه  حواله اجازه :38ماده

امور مالي واحد و در وجه ذينفع صادر  رييس و) خزانه دار(از محل اعتبارات مربوطه عهده مدير امور مالي 

 . شود مي

م يا انجا هايي كه تحصيل تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير پرداخت :39ماده

 .هاي موسسه و واحدهاي اجرايي ضروري است براي نيل به اجراي برنامه ها آن

ندرج در بودجه تفصيلي موسسه م دادن تمام يا قسمتي از اعتبار اختصاص اعتبار عبارتست از تأمين :40ماده

رات امور مالي تعهد كه مبناي آن، دفتر اعتبا ايجاد تملك دارائي و خريد دارائي و انجام هزينه و براي

  .بود اجرايي خواهد موسسه و واحد

  : عبارت است از ايجاد دين بر ذمه موسسه ناشي از  :تعهد :41ماده
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  تحويل كاال يا خدمت ) الف

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

  صالحيت  احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي) ج

   .يا مجامع بين المللي با اجازه قانون ها Ĥنيت در سازمالمللي و عضو بين پيوستن به قرادادهاي) د

 .عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات بدهي :تسجيل :42ماده

طرف ايشان به منظور يا مقام مجاز از  موسسه رييسخواست وجه، سندي است كه از سوي در :43ماده

هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه  يهاي صادر شده و ساير پرداخت الهپرداخت حو

 .شود صادر مي) ربط حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي(

مقامات مجاز موضوع اين ماده از سوي باالترين مقام اجرايي دستگاه به صورت كتبي به وزارت امور : 1تبصره

  .شوند اقتصاد و دارائي استان معرفي مي يا سازمان امور اقتصادي و دارايي

د ورييس امورمالي واح واحد اجرايي رييسدر خواست وجه واحد اجرايي، سندي است كه از سوي : 2تبصره

از محل اعتبارات  هايي كه به موجب قانون هاي صادر شده و ساير پرداخت به منظور پرداخت حواله اجرايي

  .شود مربوطه صادر مي

و مقامات مجاز ازطرف موسسه  رييسمسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده  :44ماده

) خزانه دار(به عهده مدير امور مالي  نامه آييناعتبار و تطبيق پرداخت با اين  تأمينمسئوليت  ايشان و

مستقل نيز به  ي اجراييهاي فوق در مورد واحدها مسئوليت. باشد طرف وي مي مقامات مجاز از وموسسه 

 .باشد مالي واحد مي امور رييسواحد و رييسعهده 
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قامات هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيمأ و بدون واسطه از طرف م در صورتي كه مسئوليت: تبصره

كلي يا جزئي تفويض گردد، تفويض گيرنده ملزم به رعايت كليه  ،هاي مربوطه فوق به ساير مقامات دستگاه

كليه كاركنان در برابر وظايف اصلي و محوله در شرح وظايف سازماني در قبال  چنين همت بوده و مقررا

  .پاسخگو خواهند بود شخصاًمراجع قانوني و نظارتي 

بايد مدارك مثبته زير را حسب مورد  حسب مورد و تعهدات انجام شده ، خريدهاكليه اسناد هزينه :45ماده

   كه از طريق نرم افزارهاي الكترونيكي قابل احصاء و نگهداري هستند جايگزين اسناد كاغذي خواهد شد مستنداتي  .همراه داشته باشد 

  خريدهاي داخلي ) الف

ودر خصوص مصرف كاال  رسيد انبار يا رسيد تحويل مستقيم -3فاكتور خريد  -2درخواست خريد  - 1

مناقصه  مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مدارك - 4 ه انبار كه به امضاء تحويل گيرنده رسيده باشد،حوال

كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه  يه درخواستتأييد -6دستور پرداخت  -5حسب مورد 

 تأييددرموارد ضروري  -8. در قالب قرارداد يتصوير قرارداد، در مورد خريدها -7خريد حسب مورد 

در مورد واحدهاي  موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و يسري، توسط يا نصب صورتجلسه تحويل كاال و

  . حواله انبار خواهد بود / واحد به منزله صدور رسيد انبار رييسمستقل نيز توسط  اجرايي

  : خريدهاي خارجي ) ب

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

 ودر خصوص مصرف كاال ،حواله انبار كه به امضاء تحويل گيرنده رسيده باشدرسيد انبار  -4ترخيص كاال و

مدارك  -4) رد ضروري صورت مجلس تحويل كاال به منزله صدور رسيد انبارو حواله انبار مي باشدادر مو(
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دستور  - 5) 55در تبصره ماده بجز موارد مندرج (مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 

تصوير  -7كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد  يه درخواستتأييد -6پرداخت 

  قرارداد، حسب مورد

  : خدمات قراردادي ) ج

مدارك انجام مناقصه و ترك تشريفات  -3قرارداد  -2صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد  - 1

واحد اجرائي مستقل  رييسموسسه يا  رييستائيديه  - 5اهش كار ابالغ افزايش يا ك -4مناقصه حسب مورد 

ارائه تصفيه حساب  -6. مقامات مجاز مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد حسب مورد يا

اجتماعي، وزارت امور اقتصادي  تأمينسازمان (ربط حسب مورد  طرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذي

  .ارائه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع -7) ودارايي و غيره

  :خدمات غير قراردادي -1تبصره 

ا مقامات مجاز مبني واحد اجرائي مستقل ي رييسموسسه يا يا  رييس، تائيديه درخواست واحد، صورتحساب

  .، تاييديه و يا مستندات دريافت وجهبر انجام كار

الزحمه كار اضافه كاركنان خارج از شرح  ه كار، حقحقوق و مزايا، اضاف: (هاي پرسنلي از جمله پرداخت) د

التدريس، حق حضور در  ها، كاردانشجويي، حق ها، انترن وظايف مربوطه و وقت اداري، كمك هزينه رزيدنت

اخذ گواهي انجام كار جهت تغييرات  -3دستور پرداخت  -2حكم حقوقي  -1...) ها، كارانه و جلسه، ماموريت

واحد اجرائي مستقل  رييسموسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان يا  رييسه ازسوي مقداري و ريالي ماهيان

 - 6صورتحساب خدمات تشخيصي ودرماني حسب مورد  -5گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به ذينفع  - 4
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موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان با ارائه  رييسهاي خارج از كشور مامورين اعزامي با امضاي  هزينه

  . بود مستند قابل پرداخت خواهد مدارك

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

هاي تحقيقاتي، خريد كتب و  ن در داخل و خارج از كشور، پروژهعلمي و مسابقات دانشجويان و كاركنا

 ،هاي آموزشي  ها و كارگاه ها، همايش و بليط هواپيما، كنگره بليط الكترونيكي) چاپي و الكترونيكي(مجالت 

هاي بهداشت و  هاي خانه و هزينه شركت و برگزاري مجامع علمي و نمايشگاههاي داخلي و خارجي

آموزشي و ،هداشتي هاي ب لزحمه هاي پرسنلي ناشي از فعاليتا حق چنين همهاي بهداشتي و  فعاليت

ربط از  ي كه خارج از وظايف مستمر پرسنل و بر اساس درخواست مراجع ذياداري مال و پژوهشي و درماني

باشد  پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و موسسه مي موسسه انجام مي

هاي  دستور العملصورت جلسات وها و يا  در اين ماده و بر اساس صورتحساب بدون رعايت موارد مندرج

واحد  رييساجرايي رسيده باشد با مسئوليت  واحد رييسد كه به گواهي مسئوالن و اجرايي حسب مور

در مورد واحدهاي . موسسه يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت خواهد بود رييسكننده با موافقت  هزينه

  .واحد اجرائي مي باشد رييسمسئوليت  اجرائي مستقل با تشخيص و

  . بيني نشده مدارك مورد نياز را تعيين نمايد ر مواردي كه پيشتواند د موسسه مي رييس: 1تبصره 

هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهش موسسه تا سقف اعتبارات حوزه  هاي مربوط به طرح پرداخت: 2تبصره 

حسب گزارش  بايد ها مستثني بوده وليكن اين پرداخت نامه آيينپژوهش موسسه از شمول مقررات اين 

يا مقام مجاز از طرف ايشان موسسه  رييس نهائي به تائيد پژوهشيمعاون  و ناظر تأييدپس از مجري طرح، 

هاي انجام شده كه در پيشبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارش  آن قسمت از هزينه در موردو. برسد
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 موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد رييسناظر و موافقت  تأييدمجري طرح، 

 .شد

هاي مردمي در مراكز ارائه دهنده خدمات نسبت به  موسسه مي تواند به منظور جلب مشاركت :46ماده

به منظور استفاده  چنين همدهنده خدمات مزبور به بخش غير دولتي اقدام نموده و  واگذاري واحدهاي ارائه

اسبه قيمت تمام شده و بر تواند بخشي از خدمات خود را پس از مح بهينه از فضا و امكانات موجود خود مي

اساس توافق يا در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نموده و درآمد حاصل از آن را به حساب 

 .درآمد اختصاصي موسسه منظور نمايد

، هدايا و اعانه به صورت نقدي يا غير نقدي به افراد و موسسات دولتي يا غير دولتي پرداخت كمك:47ماده

موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان، خدمات فرد حقيقي  رييساست مشروط به آن كه به تشخيص  بالمانع

به حساب هزينه قطعي منظور  ها اينگونه پرداخت. ظايف موسسه باشديا حقوقي ذينفع در راستاي اهداف و و

 رييسقت واحد اجرائي ومواف رييسدرخواست كتبي  در مورد واحدهاي اجرائي مستقل پس از. خواهدشد

 .خواهد بود موسسه

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

خير در انجام امري منجر به زيان و خسارت أي و فوتي داشته باشد يا اين كه تمواردي كه موضوع جنبه فور

موسسه قراردادهاي الزم براي خريد كاال و خدمات با  سرييگردد با پيشنهاد واحد اجرايي مربوطه و موافقت 

بلند مدت الزم  قراردادهاي هيأت رئيسه ،موافقت  بامؤسسه مي تواند همچنين. رعايت مقررات منعقد نمايد

تعهدات آن را به صورت يكجا و يا در اقساط  منعقد نمايد وبارعايت صرفه وصالح براي خريد كاال و خدمات 

صورت هاي مالي (اينگونه تعهدات در سال هاي مالي آتي درقالب بودجه تفصيلي .نمايد دراز مدت پرداخت

 باشد قابل پرداخت مي) پيش بيني

هاي درآمدي موسسه  ها، صندوق كسري و اضافات حاصل در ابواب جمعي امور مالي، اموال و دارائي :49ماده

پس از  حكم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطه،يا موجودي انبارها اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي كه در 

تاسقف كسري و اضافات مزبور . شود ا اضافات دوره بسته مييبه حساب كسري  اعمال مقررات مربوطه،
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امنا گزارش و ايشان  هيأتبه معامالت متوسط با تشخيص وتصميم هيئت رئيسه موسسه وباالتر از آن 

 . نمود گيري خواهند تصميم

مورد آن قسمت از هزينه ها يا خريدهايي كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند در  :50ماده

كند منعقد  ي آن از سال مالي تجاوز مي، قراردادهايي كه مدت اجراتواند براي مدت متناسب موسسه مي

بودجه موسسه مكلف است در ) منوط به آنكه در بودجه تفصيلي سال مربوطه، منظور شده باشد(نمايد 

 .ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد

، سال مالي قابل تعهد و پرداخت استدر قالب بودجه تفصيلي تا آخر  اعتبارات ومنابع مالي موسسه :51ماده

حل منابع مالي و اعتبارات موسسه پرداخت نشده باشد از معهدات كه تا آخر سال مالي مربوط هر مقدار از ت

 هيأتتا زمان تصويب در . شود پرداخت خواهد شد مي تأمينكه در بودجه تفصيلي سال بعد بدين منظور 

  . گردد پرداخت مي نامه آيينقالب اين  ودر موسسه رييسبا تشخيص  امناء

نامه ارچوب برموسسه در چاي در جهت اهداف  وسعههاي ت اجراي برنامه انجام هر نوع پرداخت و :52ماده

ساله دولت از محل مانده اعتبارات سنوات قبل با  5هاي  هاي موسسه و برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي

   .ه موسسه بالمانع استرييس هيأتتصويب 

سال ،مجاز به  پرداخت در قالب اعتبارات  ومنابع مالي سال  پايانموسسه وواحدهاي اجرائي پس از: تبصره

غير  كليه واحدهاي اجرايي مستقل وهمچنين .  نمي باشندو اعمال حساب درحساب هاي سال قبل  قبل

فروردين ماه سال بعد به  پانزدهخود را تا تا پايان سال مستقل موظفند مانده وجوه دريافتي مصرف نشده 

به عنوان مانده اعتبارات مصرف نشده  چنين هم امور مالي موسسه عودت دهند مبالغ برگشتي از واحدها و

مستقل عودت داده  ودرسال مالي بعد به واحد. شد اعتبارات سنوات قبل واحد و موسسه محسوب خواهد

  .شود مي
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تدارك كاال و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات  ،موري است كه نسبت به خريدأكارپرداز م :53ماده

بر بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه معت دازان قراردادياز كارپر. نمايد اقدام مي نامه آيينمجاز با رعايت اين 

سه ماه كنترل، تسويه و  و باالخص تنخواه كارپردازان در پايان هر ها آنگرد گردش عمليات تنخواه. اخذ گردد

  .گردد ترميم مي

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

تسويه پايان خدمت تنخواه داران منوط به تسويه تنخواه ايشان . ازاد بر آن الزم است وثيقه دريافت شودم

  .خواهد بود

، اموال  حسابداري، يحسابدارمشاغل خدمات كاركنان قراردادي در استفاده از مجاز بهموسسه :2تبصره

مجاز از  اتمقام يارئيس موسسه وبا تشخيص ضرورت حسب بربا دريافت وثيقه معتبريا سفته داري انبار

  .مي باشدطرف ايشان 

  

ت امنا با درج در بودجه تفصيلي أهرنوع بدهي سنوات گذشته براساس قوانين و مصوبات هي :54ماده

  .بود  موسسه ازمحل منابع موجود قابل پرداخت خواهد

ر بدون اختيار موسسه زي گذشته كه به يكي از طرق سنوات پرداخت قابل هاي ديون عبارت است از بدهي 

  . ايجاد شده باشد

  . صالحه  مراجع قطعي صادره از طرف احكام :الف 

انجام شده مانند  هاي دولتي ناشي از خدمات ها و موسسات دولتي و شركت نهانواع بدهي به وزارتخا: ب 

موسسه اجرايي  اختيار مشابه كه خارج از هاي و هزينه ، پست مخابراتي هاي االشتراك برق، آب، هزينه حق

  . ايجاد شده باشد

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

  .پرسنلي و غير پرسنلي هاي ساير بدهي: د 

 معامالت: فصل چهارم
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كليه معامالت موسسه اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت و غيره بايد حسب  :55ماده

  . ناقصه يا مزايده انجام شودمورد از طريق م

  

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

  .در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي باشد  .١

 ها آنسهام و يا مالكيت % 51موسسات تابعه كه بيش از  دولتي وموسسات و نهادهاي عمومي غير  .٢

  . به موسسات و نهادهاي مذكور باشد متعلق

در مورد خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و غير منقول كه يا به   .٣

شان با كسب نظر حداقل سه نفر از يموسسه يا مقامات مجاز از طرف ا رييستشخيص و مسئوليت 

 رييسبره و متعهد منتخب كارشناسان رسمي دادگستري يا حداقل سه نفر از كارشناسان خ

از طرف مراجع  ها آنهاي  يا با قيمت برابر يا كمتر از قيمت تعيين شده يا حقوقي كه نرخ موسسه و

  .قانوني ذيصالح انجام خواهد شد

االختراع و مشاوره  دمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور، موسسات علمي، حقدر مورد خريد خ  .

نوع خدمات  راحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هرفني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، ط

با رعايت موازين اسالمي و صنايع  دمات هنريخ، يخدمات حسابرس ،اي و كارشناسي  مشاوره

 .مستظرفه

 موسسه و رييسمسئوليت  حقوقي كه به تشخيص و ، خدمات ومنقول خريد اموال منقول، غير  .�

 .بوده وداراي انواع مشابه نباشد) انحصاري(بفرد مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر 
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ربط دولتي و يا  هاي ذي روزانه كه در محل از طرف دستگاه در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف  .�

 .نرخ ثابتي تعيين شده باشد ها آنها براي  شهرداري

هاي دولتي ذيربط  ي كه از طرف دستگاهدر مورد كرايه حمل و نقل از طريق زميني، هوايي، درياي  .٧

 . نرخ معيني تعيين شده باشد ها آنبراي 

، نگهداري و خريد قطعات يدكي جهت تعويض يا هاي مربوط به تعمير، راهبري در مورد هزينه  .٨

ادوات و  چنين همتكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك پزشكي و غيرپزشكي و 

فني و نظائر آن به تشخيص و  هاي علمي و مايشگاهگيري دقيق لوازم آز هابزار و وسايل انداز

و  موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان رييس تأييدبا  ،واحد درخواست كننده رييسمسئوليت 

 .موسسه رييسمنتخب  رشته مربوطهتعيين بهاي مورد معامله حداقل توسط يك نفر كارشناس 

 .يت صرفه وصالح موسسهه با رعارييس هيأتدر مورد معامالت محرمانه به تشخيص   .٩

موسسه به صورت متمركز توسط وزارت  رييسدر مورد مناقصاتي كه بنا به ضرورت وموافقت كتبي  .١٠

 .گردد متبوع برگزار مي

خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و پژوهشي، ورزشي و نظاير آن با رعايت صرفه و صالح موسسه و   .١١

هماهنگي شوراي  حقوقي با با اشخاص حقيقي و قراردادهاي پژوهشي چنين همقراردادهاي آموزشي و 

موسسه و يا  رييس تأييدكننده و  واحد درخواست رييسپژوهشي موسسه به تشخيص و مسئوليت 

 .مقام مجاز از طرف ايشان

 .خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشي از اجراي احكام قضائي .١٢

 .شود داخلي توليد مي در مورد كاالهاي انحصاري كه توسط كنسرسيوم هاي .١٣
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  :شوند به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي در فصل معامالتواژگاني كه  :56ماده 

ن ، كه در آ)طبق اسناد مناقصه(كيفيت مورد نظر  تأمينفرايندي است رقابتي براي : مناقصه -الف

  .شود باشد، واگذار ميين قيمت را پيشنهاد كرده گري كه مناسب تر تعهدات موضوع معامله به مناقصه

  .نمايد كه اين مناقصه را برگزار مي نامه آييناين  ) 2(  موسسه موضوع ماده: گزار  مناقصه - ب

شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي  :گر مناقصه -ج 

  .كند

ني بازرگاني صالحيتدار كه از سوي ي است با حداقل سه عضو خبره فهيأت: كميته فني بازرگاني -د 

شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها وساير  گزار انتخاب مي موسسه مناقصه رييسمقام مجاز از سوي 

  .گيرد را بر عهده مي نامه آيينوظايف مقرر در اين 

  سوي  ه ازگران ك انجام تعهدات مناقصهعبارت است از ارزيابي توان : گران  ارزيابي كيفي مناقصه -ه 

  .گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود مناقصه

، دوام يندي است كه در آن مشخصـات، استـانـداردها، كـارايـيآفر: ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها -و 

  قبول  ارزيابي و پيشنهادهاي قابل سي،گران برر فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه هاي و ساير ويژگي

  .شوند برگزيده مي

ظر فني از بين پيشنهادهائي كه از ن ترين قيمت فرآيندي است كه در آن مناسب: ارزيابي مالي -ز 

  .شود بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي
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، غيرمشروط و خوانا بودن ها آنعبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي : ارزيابي شكلي -  ح

  .پيشنهاد قيمت

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

  :شود ميتعيين 

  .وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است هيأتاعالن  - 1

  .راي انجام معاملهانتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي ب - 2

، مدت مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصهسندي است كه در آن زمان و : برنامه زماني مناقصه - ي

  .شود مياعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص 

  : نصاب معامالت  57ماده

كمتر از چهل ونه ميليون ريال  1389معامالتي كه به قيمت ثابت سال : معامالت جزئي) الف

  .باشد) 49000000(

بوده و از ده  جزئيعامالتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معامالت م: معامالت متوسط) ب

  .تجاوز نكند جزئيبرابر سقف ارزش معامالت 

بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت  ها آنمعامالتي كه مبلغ برآورد اوليه : معامالت عمده) ج

  .باشد جزئي

الت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد نصاب در خريد براي معامحدمبناي مبلغ  -1تبصره 

  . باشد معامالت عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي
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منتخب  مبلغ ارزيابي و برآورد كارشناس خبره رشته مربوطه، نصاب در فروشحد مبناي -2تبصره

  . موسسه مي باشد رييس

هاي فوق نبايد با تفكيك اقالمي كه به  نصابحدمبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از  -3تبصره 

  .تر برده شود احد تلقي مي شوند، به نصاب پايينطور متعارف يك مجموعه و

بر اساس شاخص  هاي مزبور در بندهاي فوق در ابتداي هر سال و نصابحدتعيين سقف  -4تبصره 

بر اساس قوانين  هاي اعالني توسط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي كه عمومي قيمت

  .گردد تعديل مي ،گردد وزيران رسيده و ابالغ مي هيأتمربوطه به تصويب 

  

  :طبقه بندي انواع مناقصات :58ماده

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

. يشنهادها نباشداي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پ مناقصه: اي مناقصه يك مرحله .1

همان جلسه برنده گران در يك جلسه گشوده و در  هاي پيشنهاد مناقصه در اين مناقصه پاكت

  .شود مناقصه تعيين مي

گزار، بررسي فني بازرگاني  ناقصه اي است كه به تشخيص مناقصهم: اي مناقصه دو مرحله .2

شود و نتايج ارزيابي فني  مي صه، كميته فني بازرگاني تشكيلدر اين مناق. پيشنهادها الزم باشد

اين ) 69ماده(كند و بر اساس مفاد  بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي

  .شود برنده مناقصه تعيين مي نامه آيين

  :گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند  مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه )ب 
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فراخوان مناقصـــه از طريــق آگهي عمومي اي است كه در آن  مناقصه: مناقصه عمومي .1

 .رسد گران مي الكترونيكي نيز به اطالع مناقصه كتبي و عالوه بر آن به طريق

وليت باالترين مقام موسسه اي است كه در آن به تشخيص و مسئ مناقصه: مناقصه محدود .2

ان مناقصه با فراخو. شود تأييدگزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله  مناقصه

گران  كتبي يا الكترونيكي براي مناقصه موسسه از طريق ارسال دعوتنامه رييستشخيص 

  .گران ميرسد به اطالع مناقصه نامه آييناين )  77و  63مواد (صالحيتدار بر اساس ضوابط 

  

تشكيل نفر بشرح زير  3اقصه از بمنظور اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات واصله كميسيون من :59ماده

  :شود  مي

  )يا نماينده وي(موسسه  رييس .١

 يا واحدي كه مناقصه بهگزار  مناقصهمسئول فني موسسه (معاون پشتيباني يا نماينده وي  .٢

 ).درخواست وي برگزار مي شود

 يا نماينده وي ) خزانه دار(مدير امور مالي موسسه  .٣

مام اعضا مكلف به حضور در كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد ت: 1تبصره 

  .تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. جلسه و ابراز نظر هستند

اعضاي كميسيون مناقصه در موسسه الزم است اختيارات خود را درخصوص خريد كاالها،  :2تبصره 

يابد كه به  ميامنا با رعايت صرفه و صالح ضرورت  هيأت رييستجهيزات و خدماتي كه حسب نظر 
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 رييسصورت متمركز از سوي ستاد مركزي وزارت متبوع انجام پذيرد، به اعضاي معرفي شده از سوي 

در اينگونه موارد وجوه برنده مناقصه حسب شرايط قرارداد با . امنا در ستاد وزارت تفويض نمايند هيأت

توسط وزارت بهداشت درمان و دستورالعمل اين تبصره . باشد نظر وزير توسط موسسه قابل پرداخت مي

  .گردد آموزش پزشكي ابالغ مي

 وظايف كميسيون مناقصه :60ماده

  :اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است 

  .تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه) الف

و نيز خوانا بودن و غير  ها آنگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي  بررسي پيشنهادهاي مناقصه) ب

  ).ارزيابي شكلي(مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت 

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

  .اي ني بازرگاني در مناقصات دو مرحلهارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته ف )د

  . تعيين برندگان اول و دوم مناقصه )ـه

  .تنظيم صورتجلسات مناقصه) و

  .گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه تصميم) ز

گيري درباره نحوه دريافت هزينه آگهي مناقصه و مزايده و هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه  تصميم) ر

  .اسناد رسمي

  :فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زيراست  :61ماده
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موسسه به نحو مقتضي  انجام معامله به هر طريق مشروط به آن است كه: منابع مالي تأمين) الف

بيني منابع مالي معامله در مدت قرار داد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد  نسبت به پيش

  .شده باشد

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

  .ناد مناقصهتهيه اس) ج 

  .گران درصورت لزوم ارزيابي كيفي مناقصه) د 

  .فراخوان مناقصه) هـ 

  .ارزيابي پيشنهادها) و 

  تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد)  ز

  :روش هاي انجام مناقصه به شرح زير است :62ماده

كاال، خدمت (معامله  ع، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوجزئيدرمعامالت ) الف

باره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص در) يا حقوق

  .كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد تأمينو مسئوليت خود، معامله را با 

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

درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي، ) ياحقوق

مسئول واحد تداركاتي يا مقام  تأييدكيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد  تأمينبا 

ر انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتو مسئول هم
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مجاز به تعداد  اتموسسه يا مقام رييسو موافقت  تأييدممكن نباشد با  به هر دليلي استعالم كتبي

  .شود موجود كفايت مي

چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله  :هتبصر

درصورتي كه موسسه فاقد كارپرداز باشد، مي توان وظايف  امضاي مسئول واحد تداركاتي است

  .مندرج در اين فصل را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود

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

نتشار و يا بصورت رگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيراالب .1

  .ومناقصات الكترونيكي در سايت موسسه

  .برگزاري مناقصه محدود  .2

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

  .نمايد

  

  فراخوان مناقصه :63ماده

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

  .گزار ي مناقصهنام ونشان .1

  .نوع، كميت وكيفيت كاال يا خدمات  .2

  .نوع و مبلغ تضمين شركت درمناقصه  .3

  .محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل وگشايش پيشنهادها  .4
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در ). درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد(مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن  .5

  .شود مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه ميبرآورد مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، 

سه نوبت حداقل دريكي از  گزار از يك تا فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه) ب

موسسه منتشر يا مناقصات وهاي كثيراالنتشار كشوري يا استان مربوط و يا سايت الكترونيكي  روزنامه

  . گردد

هاي گروهي و  اين ماده ازطريق ساير رسانه "ب" موارد مذكور در بند عالوه بر تواند گزار مي مناقصه) ج

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

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

ي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مطرح باشد، بايد با كسب مجوزها

هاي  آگهي مربوط در يكي از روزنامه 12/12/1375مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 

المللي مرتبط با موضوع مناقصه و يا سايت الكترونيكي  ن داخل و يك مجله يا روزنامه بينانگليسي زبا

  .منتشر شودموسسه مناقصات ويا

ها و برگ شرايط و اسناد مناقصه و مشخصات معامله  مناقصه بايد تصريح گردد كه نقشه در آگهي) ح 

دهندگان بايد يك موسسه موجود است و پيشنهادمناقصات وياونيكي در محل معين و يا سايت الكتر

  .تسليم نمايندنسخه از آنرا دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و 

  

  :اسناد مناقصه :64ماده

  .تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود) الف
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  :اسناد مناقصه بايد شامل و حاوي موارد زير باشد ) ب

 .گزار نام ونشاني مناقصه .١

 .نوع ومبلغ تضمين مناقصه .٢

 .ها آنيش محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشا .٣

 .پرداخت و تضمين حسن انجام كار مبلغ پيش .

 . مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر بيست روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود .�

كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت وكيفيت كاال يا خدمات، روش تهيه  شرح .�

، روز و ساعت و محل قرائت ها آنهاي  سخهو مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد ن

 ها آندهندگان يا نمايندگان ز يا عدم مجاز بودن حضور پيشنهادمجا چنين همپيشنهادها و 

 .درجريان كميسيون مناقصه

 .در صورت لزوم ها آن، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم متن قرارداد شامل موافقتنامه .٧

يب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف مدت و محل و نحوه تحويل كاال يا انجام كار و ترت .٨

 . معامله در تحويل كاال يا انجام كار كال يا بعضأ تاخير نمايد

كسر يا اضافه نسبت به  يد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصدتصريح اينكه بهاي پيشنهادي با .٩

تسليم  اشد،هنده بامضاء پيشنهاد د يا ممهور و واحد بهاي اعالم شده تعيين و در پاكت دربسته و

 . شود

در صورتي كه موضوع معامله عمده باشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از  .١٠

 . كاالي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد
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ترين بهاء و ابالغ به برنده  تعيين زمان الزم براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز مناسب .١١

 . صه ضرورت داردمناق

گزار پرداخت آن به برنده مناقصه  ر صورتي كه به تشخيص واحد مناقصهميزان پيش پرداخت د .١٢

 . الزم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن

 .ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم محل توزيع يا فروش نقشه .١٣

١انت نامه براي آن كه ضم) شددرصورتي كه الزم با(نامه و قرارداد  هاي ضمانت محل توزيع نمونه .

، بايد امضاء و  نيز با قيد اينكه مورد قبول است ، و نمونه قرارداد عينا مطابق نمونه تنظيم

 . گردد ضميمه پيشنهاد

تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف  .�١

 . گزار مي باشد تعيين شده واحد مناقصه

، اعم از بيمه، ماليات(ر گونه كسور قانوني مكلف است هگزار  مناقصهاين نكته كه واحد  تصريح .�١

موسسه قانوناً مكلف به گيرد و  ت معامله به طرف قرارداد تعلق ميكه باب) عوارض و ساير موارد

 . باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد كسر آن مي

 . الزم باشدگزار  مناقصهاير اسنادي كه به تشخيص س .١٧

مكلف است سپرده شركت در مناقصه را در صورتي كه برنده مناقصه حاضر گزار  مناقصهواحد  .١٨

سپرده نفر دوم را در صورتي كه براي انجام معامله به او رجوع  چنين همبه انجام معامله نشود و 

 . فع موسسه ضبط كندشود و از انجام معامله امتناع نمايند به ن
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اختيار دارد مقدار كاال يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا گزار  مناقصهواحد  .١٩

، رعايت و فني نسبت به اين افزايش يا كاهش كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات

 . تطبيق شود

ون سپرده و يا پيشنهاداتي مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدگزار  مناقصهواحد  .٢٠

 .كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي مي رسد ترتيب اثر دهد

  

 ،ذكر شده است 64در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را عالوه بر آنچه در ماده گزار  مناقصهواحد  :65ماده

ند در متن آگهي يا مغاير نباشد، مي توا نامه آيينالزم تشخيص دهد مشروط بر اين كه با قوانين و مفاد اين 

بطوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد آن  درج نمايد و برگ شرايط و مشخصاتدر نقشه ها 

اطالع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد يا اجراي قرارداد به 

  .باشد هر عنوان ممنوع مي

  يشنهادهاترتيب تهيه و تسليم پ :66ماده

درمناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير كنندگان شركت) الف

  :تسليم كنند گزار  مناقصهتهيه و به 

  تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها .1

  .تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه .2

  .دريافت رسيد تحويل پيشنهادها .3
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المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد   شنهادها در مورد مناقصات داخلي و بينمهلت قبول پي) ب

  .مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يكماه باشد

  

  :شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها :67ماده

بيني شده  اسناد مناقصه پيش مواردي كه در در جزه كنندگان درمناقصه، ب شركت هيچ يك از) الف

  .توانند بيش ازيك پيشنهاد تسليم كنند شد، نميبا

هاي جداگانه و  در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت كنندگان شركت) ب

) پاكت ج(و پيشنهاد قيمت ) پاكت ب(، پيشنهاد فني بازرگاني )پاكت الف(دربسته شده شامل تضمين 

  .و مهر شده قرار دهند تهاسب و دربسها را در لفاف من بگذارند و همه پاكت

را پس از  كنندگان شركتشده   مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه موظف است درگزار  مناقصه) ج

  .ها صيانت نمايند ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكتدريافت، 

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

  .در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

ه يا برگ شرايط و نوع معامله ايجاب نمايد كه نقشگزار  مناقصهدر صورتي كه به تشخيص دستگاه ) ه 

هاي ضمانت نامه و قرارداد و يا مدارك ديگري تهيه شود، قبل از نشر آگهي بايد  مشخصات و نمونه

  .توسط موسسه تهيه شود ها آن

  

 گشايش پيشنهادها :68هماد
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  .گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود پيشنهادهاي مناقصه) الف 

  :است به شرح زير مراحل گشايش پيشنهادها) ب 

  

 كنندگان شركت، حاضران و )پيشنهاد دهندگان(تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد،  .1

  درجلسه

  .كنترل آن و) پاكت الف(بازكردن پاكت تضمين  .2

  .بازكردن پاكت فني بازرگاني .3

و كنار گذاشتن  ها آنبازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي  .4

  .اي يرقابل قبول در مناقصات يك مرحلهپيشنهادهاي غ

  .اي هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو مرحله تحويل پاكت .5

  .سه گشايش پيشنهادها توسط اعضاء كميسيون مناقصهتهيه و تنظيم و امضاي صورتجل  .6

براي استرداد به گزار  مناقصههاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به  تحويل پاكت .7

  .ذينفع

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

اين مدت فقط براي يكبار تا سقف مدت اعتبار  در جلسه گشايش پاكت ها اعالم خواهد شد،

در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف الك و مهر شده توسط . پيشنهادها قابل تمديد است

در مناقصات يك مرحله اي، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ . صيانت مي شودگزار  مناقصهدستگاه 

  .تعيين مي شود اين آيين نامه، برنده مناقصه 72گشوده و بر اساس ماده 
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جهت حضور در  ها آنميتواند در صورت تمايل از مناقصه گران يا نمايندگان گزار  مناقصهدستگاه ) د

  .جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد

  ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها  :69ماده

هاي اعالم شده در  اس معيارها و روشموظف است بر اسگزار  مناقصه اي، در مناقصات دو مرحله) الف

  .گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعالم نمايد ناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصهاس

كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون  در صورتي) ب

گزارش كميته فني  ر اساسشود و ب احاله مي كند به جلسه بعدي كميسيون مناقصه معين مي

اند، گشوده  فني بازرگاني الزم را احراز كردهدهندگان كه امتياز  هاي قيمت پيشنهاد بازرگاني، پاكت

  .شود مي

  هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است) ج

اند بايد ناگشوده  ازرگاني پذيرفته نشدههاي فني ب ارزيابي گراني كه در پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه) د

 .گردانده شود باز

اي تعيين  د و يا كميسيون مناقصه نيز برندهدر صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باش :70ماده

ميتواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اخذ تصميم الزم به كميسيون گزار  مناقصهنكرده باشد، واحد 

  .ناقصه احاله كندترك تشريفات م

كه در ) حسب مورد(كميسيون مناقصه نتيجه مناقصه را همراه با نظر نماينده كميته فني  :71ماده

واحد نتيجه به  رييساعالم و در صورت موافقت گزار  مناقصهواحد  رييسكميسيون حضور داشته است به 
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مناقصه تجديد يا گزار  مناقصهشخيص برنده مناقصه ابالغ خواهد شد در صورت عدم موافقت مقام مذكور به ت

  . موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون ترك تشريفات مناقصه ارجاع خواهد شد

  :ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه  :72ماده

ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول  گري كه مناسب هنگام ارزيابي مالي، مناقصه) الف

برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، اعالم خواهد شد و 

 .كمتر از مبلغ تضمين باشد

آن الزم باشد، ها و تجزيه و كنترل مباني  هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت پس از گشودن پاكت) ب

كميته فني بازرگاني تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و  كميسيون مناقصه مي

  .كند ي را به كميسيون مناقصه اعالم ميحداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزياب

موسسه يا مقام مجاز از طرف او برنده  رييسپس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، در مواردي كه ) ج

  . مناقصه را اعالم كرده باشد

ي با كيفيت داخلي شندگان كاالهاموسسه، مناقصه گران و فرو رييسدر كليه خريدها به تشخيص ) د

  . گران و فروشندگان خارجي ترجيح دارند نسبت به مناقصه

هاي مربوط  در مواردي كه ميسر باشد بايد قبل از روز افتتاح پيشنهاد، شاخص قيمتگزار  مناقصه) هـ

شده در به مورد مناقصه را با وسايل مقتضي و مطمئن بطور محرمانه تهيه نموده در پاكت الك و مهر 

اعضاء اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد تا روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واصله 

  . ها در جهت تصميم گيري بهينه استفاده نمايد كميسيون مناقصه در آن شاخص
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در  ها آندر صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد و نسبت به انجام معامله با يكي از ) و

اي خواهد بود  توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه ها آنمهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين 

در صورتي كه حائزين حداقل بها واجد شرايط يكسان باشند . كه در محل انجام كار سكونت دارد

  .ه موسسه تعيين خواهد نمودرييس هيأتكميسيون برنده مناقصه را از طريق اخذ نظر 

  :انعقاد قرارداد  :73ماده

اين مدت حداكثر . قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود) الف 

در صورت عقد قرارداد با . بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است براي يك بار و برابر مدت پيش

  .گردد ميپيشنهاد دهنده اول تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد 

چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين ) ب

در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز . گردد مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي

 موسسه و رييسناقصه به ضبط و مناقصه تجديد يا موضوع جهت طرح در كميسيون ترك تشريفات م

  .مقام مجاز از طرف ايشان پيشنهاد خواهد شد

در قرارداد . روز ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود 15در معامالتي كه تحويل مورد معامله در مدت 

  : بايد نكات زير قيد گردد 

 .نام متعاملين .١

 .د و محل شرايط تحويل مورد معاملهمدت انجام تعه .٢

تاخير  ييا كل ينده معامله در انجام تعهدات جزئزان خسارت در مواردي كه برمي ترتيب عمل و .٣

 . نمايد
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الزام تحويل كاال بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه الزم باشد در اين صورت بايد  .

 . نگاهداري شودگزار  مناقصهنمونه كاال با مهر طرفين معامله مهمور و نزد 

اين كه از مشخصات كاال يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كاال يا اقرار برنده معامله به  .�

 . انجام كار اطالع كامل دارد

مقدار % 25نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان گزار  مناقصه اختيار .�

كاهش متناسب  مندرج در قرارداد، مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا

 . رعايت و تطبيق شود

بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد برآورد و  .٧

شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت   در قرارداد ذكر مي

 . خواهد شد

 .باشد مياز سوي وزارت متبوع  ابالغي هاي تورالعملپرداخت و ترتيب واريز آن طبق دس مبلغ پيش .٨

اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و  .٩

 . 1337ماه سال  كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب دي

متضمن امتيازاتي عالوه  ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر اينكه .١٠

 بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد

  

  تجديد و لغو مناقصه :74ماده

  :گردد مناقصه در شرايط زير تجديد مي) الف
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  .گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه كم بودن تعداد مناقصه .1

  .امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .2

  .پايان مدت اعتبار پيشنهادها .3

  .ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح مرتفع شده باشد باال بودن قيمت .4

  .راي مراجع قانوني .5

  :شود مناقصه در شرايط زير لغو مي )ب 

  .نياز به كاال يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد .1

  .هيت مناقصه گرددتغييرات زيادي در اسناد مناقصه الزم باشد كه موجب تغيير در ما .2

  .ها آنپيش آمدهاي غير متعارف نظير، جنگ، زلزله، سيل و مانند  .3

  .راي مراجع قانوني .4

  .گران مناقصه مبني بر تباني بين مناقصهتشخيص كميسيون  .5

 .گران برساند قصه را به سمع و نظر كليه مناقصهر بايد تجديد و يا لغو مناگزا مناقصه) ج

  

  ياتنحوه رسيدگي به شكا :75ماده

اعترا ض داشته باشد  نامه آيينگران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين  چنانچه هر يك از مناقصه) الف

  .شكايت كندگزار  مناقصهتواند به باالترين مقام دستگاه  مي
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هاي  فت شكايت، رسيدگيمكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ درياگزار  مناقصهموسسه  -ب

آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي الزم را به عمل 

  .كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه الزم را به شاكي اعالم نمايد

  

موسسه  رييساعضاي كميته يا كميسيون فني، بازرگاني و مالي در مواقع ضروري به انتخاب  :76ماده

  .گردند ب ميانتخا

  

 هيأتبه تشخيص يك گزار  مناقصهدر مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي موسسه  :77ماده

ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري  نامه آييناين  78سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 

صرفه و صالح موسسه ترتيب انجام اين  ترك تشريفات مناقصه با رعايت هيأتانجام داد و در اين صورت 

گونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كاال يا خدمت تعيين و اعالم 

  .خواهد نمود

  :اعضاي كميسيون ترك تشريفات مناقصه شامل :78ماده

  معاون پشتيباني موسسه  .١

 مدير امور مالي موسسه .٢

 موسسه رييسنماينده فني  .٣

جلسات با حضور سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور درجلسات  :1صره تب 

و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي واحد اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و  هيأت
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ر خواهد با راي اكثريت اعضاء معتب هيأتنحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات  چنين هم

  .بود

برابر و كمتر از پنجاه  در صورتي كه مبلغ معامله بيش از ده نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده : 2تبصره

هاي سه نفري موضوع اين  هيأتباشد، انجام معامله پس از تصويب وتائيد جزئي معامالت نصاب حدبرابر 

  .ماده حسب مورد مجاز خواهد بود

در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر و كمتر از صد  نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده : 3تبصره 

هاي سه نفري موضوع اين ماده  هيأتباشد، انجام معامله پس از تصويب جزئي نصاب معامالت حدبرابر 

  .حسب مورد با تائيد رييس موسسه مجاز خواهد بود

تي كه مبلغ معامله بيش از صد برابر وكمتر از در صور نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده  :4تبصره  

هاي سه نفري موضوع اين  هيأتباشد، انجام معامله پس از تصويب  جزئينصاب معامالت حددويست برابر 

  .ه موسسه مجاز خواهد بودرييس هيأتماده حسب مورد با تائيد 

يش از دويست برابر نصاب در صورتي كه مبلغ معامله ب نامه آييناين ) 77(در اجراي ماده  :5تبصره 

هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با  هيأتباشد، انجام معامله پس از تصويب جزئي معامالت 

 هيأت رييسامنا و تائيد وابالغ  هيأت از اعضاء منتخب ه موسسه منوط به تاييد سه نفررييس هيأتتائيد 

  .بود خواهد مجازء امنا

  

در موارد زير برگزار ) 63(و ) 58(موسسه و با رعايت مواد  رييسص مناقصه محدود به تشخي :79ماده

  : شود  مي
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 گران صالحيتدار  هاي مناقصه وجود فهرست )الف

  . باشد گران صالحيتدار در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي نمي وجود فهرست كوتاه مناقصه )ب

در صورت نرسيدن بحد نصاب  گر مناقصهگران در مناقصه محدود سه  مناقصه حداقل تعداد: 1تبصره 

صورت طبق جزء  گر و در غير اين و بار دوم با حداقل دو مناقصه شود مييكبار فرآيند ارزيابي تجديد 

 رييسگران با نظر  در هر صورت نحوه دعوت مناقصه. ودخواهد ب نامه آييناين  55تبصره ماده  6

  .موسسه خواهد بود

رست فه) ساختماني و يا ساختماني و تاسيساتي توام(لك دارايي هاي تم در مورد طرح: 2تبصره 

جمهور يا استانداري مالك خواهد  رييسريزي و نظارت راهبردي  واجدين صالحيت معاونت برنامه

موسسه از  رييسبود و در مناطقي كه دسترسي به پيمانكاران مزبور وجود نداشته باشد با تشخيص 

  .شد ات مربوطه استفاده خواهدپيمانكاران محلي با رعايت مقرر

 : تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود :80ماده

 در دار و يا تحويل گيرنده كاال برحسب مورد والت جزئي بوسيله و مسئوليت انباردر مورد معام) الف

  .مورد خدمات غير قراردادي از طريق گواهي انجام كار

مسئوليت انبار دار و يا تحويل گيرنده كاال و نماينده قسمت در مورد معامالت متوسط بوسيله و ) ب

  . تقاضا كننده

استثناي امور ساختماني و ساير امور فني، بوسيله و مسئوليت انباردار يا ه در مورد معامالت عمده ب) ج

در مورد . گيرد سسه صورت ميمو رييسكننده و نماينده گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضاتحويل 

واحد  رييسحضور مسئول مربوطه كه از طرف  ها ناگرفتن دارو و مواد شيميايي براي بيمارست تحويل
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سازي و بطور كلي امور فني يك يا  در مورد امور ساختماني، راه. اشدب تعيين خواهد شد نيز ضروري مي

  . كردموسسه يا مقام مجاز از ايشان شركت خواهند  رييسدو نفر متخصص فني حسب مورد به انتخاب 

اين ماده با تنظيم صورت مجلس  "ج"و  "ب"تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند : 1تبصره 

بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كاال يا خدمات داراي تمام مشخصات الزم مي باشد، مراتب 

ت و تاريخ بايد خانوادگي و سم با ذكر نام و نامو مقدار آن در صورتمجلس ذكر و از طرف مسئوالن 

گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كاال يا خدمات بعهده انبار دار يا  "الف"در بند . امضاء گرفته شود

  . باشد تحويل گيرنده مي

براي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار، رسيد انبار يا رسيد و تحويل مستقيم كه  :81ماده

دد و به امضاء انباردار برسد و در دفتر انبار و كارت مربوطه ثبت و شماره داراي شماره مسلسل باشد صادر گر

ثبت دفتر انبار در روي قبض و كارت ذكر گردد و يك نسخه از رسيد انبار نيز به امور مالي موسسه ارسال 

 .گردد مفاد اين ماده مي تواند بصورت الكترونيكي و مكانيزه نيز انجام شود

  

شود يا امكان ورود و  گردد و به انبار وارد نمي ه كاال در خارج از انبار تحويل ميدر مواردي ك -1تبصره 

اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده  80و 81باشد، با در نظر گرفتن مفاد مواد  نگهداري كاال در انبار نمي

رد كاال بجاي انباردار تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مو

  .باشد انبار مي حواله،مبناي صدور رسيد انبار 

  



مالي و معامالتي هنام آيين  

درماني  هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و ها ودانشكده دانشگاه   

٥١  

.ا��  

تعيين شده  80و 81در صورتيكه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله عالوه بر آنچه در مواد :82ماده

 .باشد االجرا مي بيني شده باشد الزم موسسه پيش رييستكاليف ديگري توسط 

از لحاظ  80ماده  "ج"و  "ب"معامله مذكور در بندهاي كه بين مسئوالن تحويل مورد  در مواردي :83ماده

مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كاالئي كه بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشد هر يك از 

مسئوالن مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهد كرد و ترتيب انجام مورد معامله در مراكز از طرف 

 .شد طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهدگزار  ناقصهمموسسه يا واحد اجرائي 

  :االجرا است  در خصوص مزايده موارد زير الزم :84ماده

در مورد معامالت جزئي مامور فروش مكلف است با تشخيص و مسئوليت خود به داوطلبان ) الف 

را انجام دهد و سند مربوط مراجعه و پس از تحقيق از بهاي آن با رعايت صرفه و صالح موسسه معامله 

را با تعهد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و 

  .تاريخ امضاء كند

اداره اموال موسسه و به شرح زير  رييسدر مورد معامالت متوسط مزايده به تشخيص ومسئوليت ) ب

  :انجام خواهد شد 

ورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و ساعت و روز و محل مزايده و اطالعات كلي در م .1

ساير شرايطي كه الزم باشد با يكي از شرايط فوق، درج آگهي در روزنامه و يا در صورت ضرورت 

به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون و سايت الكترونيكي و الصاق آگهي 

  .سسه به اطالع متقاضيان برسانددر معابر عمومي يا مو
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موسسه ارزيابي و بهاي آن تعيين شود و در مزايده به  رييسمورد معامله بايد قبال توسط كارشناس منتخب 

خريداري كه باالترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر حداقل قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود 

  .مجددا بايد ارزيابي گردد

  :آيد عمل ميه شرح زير به ر مورد معامالت عمده انتشار آگهي مزايده بد :85ماده

براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتيكه با نامه  آييندر آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين 

  .عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود

تصميم در كميسيون  در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذنامه  آيينمقرراتي كه در 

مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در صورتيكه با 

 .عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود

 رييس، بايد عمده بودن يا نوع آن قبال توسط كارشناس منتخب در مورد معامالت عمده: 1تبصره 

  .موسسه ارزيابي و اعالم شود

  تنظيم حساب ونظارت–فصل پنجم 

  

و ساير  نامه آييناعمال نظارت مالي بر مخارج موسسه و واحدهاي اجرايي از نظر انطباق با اين  :86ماده

  .گيرد وسط حسابرس پس از هزينه انجام ميهاي موسسه ت مقررات عمومي دولت و دستورالعمل

ها و  تابعه مكلفند هزينه ي، كليه واحدهاسسهيه در شناسايي عمليات مالي مومنظور وحدت روبه  :87ماده

  . ثبت و منظور نمايند )روزنامه و كل(عمليات مالي خود را در دفاتر رسمي موسسه 
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ي دائم و ها حسابهاي  وسرفصل ها حسابنحوه تنظيم و نگهداري حساب و تفكيك انواع  :1تبصره  

  . مي باشد توسط وزارت متبوعهاي نظام نوين مالي ابالغ شده  العمل موقت بر اساس دستور

موسساتي كه از سيستم رايانه اي استفاده مي نمايند ضمن ورود وثبت اطالعات روزانه در : 2تبصره  

همه ساله دفاتر  .سيستم مزبور عمليات ماهيانه را طي يك سند در دفاتر رسمي ثبت خواهند نمود

پلمب  و امضاء امنا هيأتا به انتخاب امن هيأتيك نفر از اعضاي  موسسه و رييسرسمي موسسه توسط 

  .شود مي

يا عدم رعايت مقررات ) بجز موارد اجتناب ناپذير(در مواردي كه بر اثر تعهد زايد بر منابع مالي  :88ماده

بوطه مكلف به رد معامله خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف موسسه در آيد، واحد اجرايي مر نامه آييناين 

در  چنين همصورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول آن امتناع كند و  باشد و در مزبور مي

مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول است و وجه مورد معامله در حدود منابع موجود يا منابع سال بعد 

وارد الزم است باشد و اقدامات فوق مانع تعقيب نخواهد بود اينگونه م واحد اجرايي مربوطه قابل پرداخت مي

انجام تعهدات موسسه در قالب بودجه تفصيلي موسسه . در گزارش حسابرس به نحو مناسب منعكس گردد

  .باشد بال مانع مي

ا دستور ياعتبار ضروري است و هرگاه بر اثر گواهي خالف واقع مسئولين امور مالي و  تأمين :89ماده

موسسه  رييسايجاد شود ملزم به پاسخگويي به  اجرايي مقامات مجاز ديني اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد

  .شد بوده و طبق مقررات انضباطي و اداري با آن برخورد خواهد

موسسه دستوري را خالف مقررات تشخيص دهد مكلف است مراتب را كتبأ  چنانچه مدير امور مالي :90ماده

ه صادركننده دستور مربوط اجراي دستور با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور گزارش نمايد در صورتي ك
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در اين صورت . صادر نمايد» به مسئوليت اينجانب«صادره را بخواهد كتبأ بايد دستور مجدد با قيد عبارت 

حسابرس موسسه در زمان . مدير امور مالي مكلف به اجراي دستور بوده و به حسابرس موسسه گزارش نمايد

رش مدير امور مالي مراتب را با اظهارنظر صريح بايد در گزارش خود پس از بررسي گزا ها حسابرسيدگي به 

  .امنا را نسبت به موضوع مطلع سازد هيأتمنعكس و 

يا مسئول امور مالي واحد اجرايي تشخيص دهد كه پرداخت وجهي  رييسدر صورتي كه  :تبصره

واحد اجرايي  رييسگاه هر . كند واحد اجرائي اعالم مي رييسمخالف مقررات است مراتب را كتبا به 

امور مالي واحد اجرائي مكلف است نسبت به پرداخت وجه  رييسمسئوليت امر را كتبا به عهده بگيرد 

  .اقدام و موضوع را كتبا به مدير مالي موسسه و حسابرس موسسه گزارش دهد

  اموال،ماشين آالت وتجهيزات- فصل ششم

اسقاط  اثاث فرسوده و چنين هممازاد بر احتياج و )لوغير منقومنقول  (تواند اموال موسسه مي :91ماده

ارزيابي بهاي اموال مذكورتوسط دو نفر  و تأييدتشخيص و  با واحد اجرائي و رييسخود را به پيشنهاد 

اين  85و  84ا كارشناسان رسمي دادگستري ضمن رعايت مواد يموسسه  رييساز كارشناسان منتخب 

يا به  يامعاوضه نمايدوفروش رسانده و يا اجاره دهد وه ب به اشخاص حقيقي و حقوقي نامه آيين

به استثناي اموالي كه جزء نفائس (. ا خيريه به نحو مقتضي اهدا نمايدموسسات دولتي، فرهنگي ي

 ها حسابو اگر فاسد شده باشد، معدوم نمايد و آثار آن را در ) علمي يا آثار و بناهاي تاريخي است

ل از فروش اموال مزبور به حساب درآمد اختصاصي موسسه منظور خواهد عوايد حاص. شناسايي نمايد

از ساير ) و غير منقول اعم از منقول(گونه اموال، ماشين آالت و تجهيزات دريافت هر چنين همو . شد
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و افراد حقيقي يا حقوقي بالمانع بوده و پس از ) دولتي و غير دولتي(ها يا موسسات و نهادها  وزارتخانه

  .هاي موسسه منظور و ثبت خواهد شد موسسه به حساب دارايي رييسكارشناس منتخب  ارزيابي

هاي نظام نوين  بايست وفق دستورالعمل آالت و تجهيزات موسسه مي ها و اموال، ماشين كليه دارائي :92ماده

نرخ عمر مفيد،  تجديد ارزيابي، ايشده تاريخي  اي كه نشان دهنده قيمت تمام مالي داراي شناسنامه

استهالك، روش محاسبه استهالك، استهالك انباشته، ارزش دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره 

يا  دفاتر رسمي موسسه اعتبار، محل خريد، دوره گارانتي است، در تأمينسند حسابداري خريد، محل 

  .بود ه خواهدمبناي تكميل اطالعات اين شناسنام هائي كه داراي قابليت استخراج باشندافزار نرم

دارائي هائي كه فاقد قيمت تمام شده تاريخي مي باشند توسط كارشناسان خبره منتخب : تبصره 

  .وثبت مي شود قيمت گذاري موسسه براساس ارزش جاري رييس

ستاد ودرواحدهاي اجرايي مسئوليت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غيرمنقول در اختيار  :93ماده

يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مديرامور مالي موسسه ورييس واحد   رييس موسسه ه عهدهمتضامناً ب

  .باشد امور مالي  است و حفظ نگهداري آن با استفاده كننده مي رييسواجرايي 

  ساير موارد-فصل هفتم

ر كميسيوني شود د كه بين طرفين معامله ايجاد مي نامه آييناختالف ناشي از معامالت موضوع اين  :94ماده

تصميم حداكثر افراد  گردد و موسسه تعيين خواهد شد مطرح مي رييسمركب از حداقل سه نفر كه از طرف 

  .االجرا است م كميسيون الز
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فته و يا هر يك از انواع تضمينات دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي، س :95ماده

يا حسن انجام معامله  ، به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده وغيهاي ابال مندرج در دستورالعمل

  .بود زمان قابل تبديل به يكديگر خواهد هر موسسه در رييسهر صورت به تشخيص  باشد و در بالمانع مي

شود جز در مورد  ر قراردادها براي موسسه ايجاد ميحقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج د :96ماده

  .قابل بخشودن نيستاً االجرا خواهدبود كال يا بعض قطعي محاكم دادگستري كه الزماحكام 

ن دريافت اضافه، وجوهي كه بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اي :97ماده

ق اضافه كننده يا مامور وصول يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحق اشتباه پرداخت

نحوي كه ه ربط و يا مقامات قضايي حاصل شود توسط واحد مربوطه ب دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذي

  .،قابل برگشت استدر اداء حق ذينفع تاخيري صورت نگيرد

  .گيرد  از موسسه خسارت تاٌخير تعلق نمي به مطالبات اشخاص: تبصره 

االجرا به مرحله قطعيت رسيده است  احكام و اسناد الزممطالبات موسسه از اشخاصي كه به موجب  :98ماده

  . بود اجراي اسناد رسمي قابل وصول خواهد نامه آيينبر طبق مقررات اجرايي قانون اجراي احكام و 

هاي  تقسيط بدهي اشخاص به موسسه و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز بخشودن جريمه: 99ماده

  .شدبا ميبالغي بدهي به موجب دستور العمل اعدم پرداخت به موقع  نقدي ناشي از استنكاف و يا

ه موسسه و وابستگان درجه رييس هيأتامناء،  هيأتضمن رعايت قانون منع مداخله كاركنان اعضا  :100ماده

اجازه معامله با موسسه را نداشته و در صورت وجود ) همسران، فرزندان، والدين، خواهر، برادر(اول ايشان 

  . امنا ءگزارش گردد هيأتگونه معامالت، الزم است صورت مقداري و ريالي آن را با ذكر دالئل به اين 
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به موسسه اجازه داده مي شود  جهت استفاده از ظرفيت ها وامكانات موجود نسبت به ايجاد  :101ماده

خصص ومتبحر شركت هاي دانش بنيان يا ساير موارد مشابه با مشاركت اعضاء هيات علمي وكاركنان مت

  .برابرضوابط ودستورالعمل هاي مربوطه اقدام نمايدهيأت امنا  پس ازتصويبخود 

  

شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را  به موسسه اجازه داده مي :102ماده

  .نمايد هزينه نامه آيينبراساس قيمت تمام شده از متقاضيان دريافت نمايد و در قالب اين 

نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي كه در حكم  :103ماده

امناء از محل اعتباري كه در بودجه  هيأتوجه نقد است با اعالم واحد مربوط و با نظر كميته مالي منتخب 

اين اقدام . گردد مي تأمينشود،  ر ميمنظو) اعتبار جبران نقصان و تفريط امور مالي(موسسه تحت عنوان 

  .مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود

به حساب درآمد اختصاصي  شود ميوجوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول : 1تبصره 

  .گرددمؤسسه منظور مي

  

سوزي و ساير حوادث كه  اص ناشي از كسر مدارك، سرقت، آتشتواند در موارد خ موسسه مي :104ماده

اي مركب از  ميسر نباشد به تشخيص كميته ها حسابكننده خرج در  سناد و مدارك اثباتدسترسي به اصل ا

حقوقي با  كارشناس امور موسسه، يك نفر رييس،نماينده  مالي، امور يك نفركارشناس مالي با انتخاب مدير

وع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسي و با موسسه موض رييسانتخاب معاون پشتيباني و با ابالغ 
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ه به هزينه قطعي منظور و در صورتهاي مالي رييس هيأتتنظيم صورتمجلس با اكثريت آراء پس از تصويب 

  .اعمال و تسويه گردد

  

اي و پيگيري تعهدات ستاد  هاي مالي ومعامالتي و بودجه تدوين دستورالعمل وبه منظور تهيه  :105ماده

فني اصلي به عنوان كميته گوئي به مسئولين مالي موسسات دو كميته  و پاسخ نامه آيينمرتبط با اين وزارتي 

هاي  كارگروهدر صورت نياز به دريافت خدمات  فني بيشتر، كميته هامي توانند (تخصصي مالي و بودجه 

  :گردد يتوسط وزارت متبوع با شرح وظايف ابالغي با تركيب زير تشكيل م )فرعي تشكيل دهند

امناء يا  هيأت رييسبا حكم وزير بعنوان ) حسب مورد(پنج نفر از مديران مالي و بودجه موسسات  .١

 .مقام مجاز از طرف ايشان

 .يا مقام مجاز از طرف ايشان امناء هيأت رييسعنوان ه چهار نفر كارشناس به انتخاب وزير ب .٢

انتخاب مجدد ايشان بالمانع  و خواهد بوداحكام اعضا كميته از تاريخ ابالغ به مدت يك سال : تبصره

 از طرف ايشان براي امناء يا مقام مجاز هيأت رييستوسط  يابالغهاي  دستورالعمل چنين هم. باشد مي

   االجراست موسسات الزم

 رييسكننده  نظر وجود داشته باشد مرجع تعيين اختالف نامه آييندر مواردي كه در تفسير اين  :106ماده

 هيأتقانون تشكيل  7تبصره در اجراي بند ط ماده  64 ماده و 106در  نامه آييناين . بود واهدامنا خ هيأت

كه به تصويب  ساله پنجم5قانون برنامه  20و ماده ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي  امنائ دانشگاه

  .گردد جهت اجرا ابالغ مي ،ه رسيده است امناي آن دانشگا هيأت


