آئين نامه امور مالي و معامالتي دانشگاه
ماده  -1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران که در اين آئين نامه تحت عنوان دانشگاه ناميده مي شود شامل
ستاد ،دانشکده ها ،مراکز آموزشي و درماني ،مراکز تحقيقاتي ،شبکه های بهداشت ودرمان،بيمارستان ها،مراکزبهداشت
،انستيتووموسسات،پرديس بين الملل وغيره مي با شد که رؤسای آنها مستقيماً از طرف رئيس دانشگاه منصوب مي گردند .
تبصره -1واحدها و مراکزی که از طريق مراجع ذيصالح مجوز فعاليت دريافت مي نمايند تا تنظيم تشکيالت مصوب مشمول مفاد
ماده  1خواهند بود.
تبصره  – 2واحد اجرايي به واحدی اطالق مي شود که تفويض اختيار از سوی رئيس دانشگاه به مسئول آن داده شده و عهده دار
بخشي از توليد خدمات مؤسسه باشد .
ماده  – 2امور مالي و معامالتي دانشگاه براساس اين آئين نامه انجام خواهد شد .
تبصره– 1دانشگاه اجازه دارد واحدهای اجرايي خود را با اعطای اختيارات الزم به رئيس واحد و يا به صورت هيأت امنايي و يا
شرکتي ويا استفاده از بخش غير دولتي وخصوصي به يکي از روشهای خريد خدمات و يا مشارکت و يا واگذاری مديريت ،بر
اساس دستورالعملها و اختيارات محوله که به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه ميرسد ،اداره نمايد.
تبصره  - 2رئيس واحد مي تواند با اخذمجوز الزم از رئيس دانشگاه يا مقام مجاز ايشان بخشهای زيرمجموعه ای خودرا درغالب
دستورالعملهای مربوطه به کارکنان دانشگاه واگذارنمايد.
ماده  -3سال مالي دانشگاه از اول فروردين ماه هرسال شروع ودرآخراسفندماه همان سال پايان مي يابد.
ماده  -4مدير امور مالي مؤسسه موظف است با رعايت مقررات مربوطه تا پايان تير ماه سال بعد صورتحساب دريافت و پرداخت و
صورتهای مالي هر سال دانشگاه را تهيه و تنظيم نموده و با امضاء خود و رئيس دانشگاه يا
مقام مجاز از طرف ايشان به حسابرس دانشگاه جهت تصويب در هيات امناء ارائه نمايد .
تبصره -واحدهای اجرايي موظف اند تا پايان خرداد ماه سال بعد صورتحساب دريافت و پرداخت و صورتهای مالي هر سال واحد
را تهيه و تنظيم نموده و با امضاء رئيس امور مالي و رئيس واحد اجرايي به مدير امور مالي دانشگاه تحويل نمايد.
ماده  -5کليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي (از جمله چک  ،سفته و موارد مشابه ) و همچنين قراردادهای دانشگاه بر اساس قوانين
و مقررات مربوطه با امضاء رئيس دانشگاه ( يا مقام مجاز از طرف ايشان) و مديرامور مالي دانشگاه (يا مقام مجاز ازطرف ايشان)
معتبر خواهد بود .
ماده  -6دانشگاه مي تواند از طريق خزانه نسبت به افتتاح حسابهای اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در
قوانين بودجه ساليانه نزد بانک های ذيربط اقدام نموده و در خصوص افتتاح ساير حساب های مورد نياز در هريک از بانک های
مجاز کشور برای دريافت و پرداخت و يا ادامه استفاده از حساب های موجود با رعايت مقررات اين آئين نامه با تشخيص رئيس
دانشگاه و مدير مالي دانشگاه بدون اخذ مجوز از خزانه راساً اقدام نمايد .

تبصره  -1برداشت از حساب های دانشگاه به امضاء مشترك رئيس دانشگاه ( يا مقام مجاز از طرف رئيس دانشگاه) و مدير امور
مالي (يا مقام مجاز از طرف وی) خواهد بود .
تبصره  – 2برداشت از حساب های واحدهای اجرايي معادل وجوه تخصيص يافته به امضاء مشترك مقام مجاز در واحد اجرايي و
رئيس امور مالي واحد اجرايي خواهد بود .
تبصره  -3درصورت پيشنهاد معاون پشتيباني وموافقت رئيس دانشگاه حسب نياز مي توان در واحدهای اجرايي حساب بانکي
تحت عنوان تنخواه تدارکاتي به امضای مشترك رئيس واحد ورئيس امورمالي واحد اجرايي افتتاح نمود.
تبصره  - 4فهرست وشمارهکليه حسابهای بانکي دانشگاه و واحدهای اجرايي الزم است به اطالع هيئت امناء برسد .
ماده  -7به منظور تمرکز درآمدهای اختصاصي ،دانشگاه نسبت به افتتاح حساب های بانکي غير قابل برداشت در بانک های مجاز
کشور از طريق خزانه اقدام مي نمايد .دانشگاه و واحدهای اجرايي آن موظفند درآمدهای اختصاصي خود را با ذکر شناسه واحد
به اين حساب ها واريز نمايند .دانشگاه از طريق دريافت وجوه از خزانه نسبت به توزيع آن در واحدهای زيربط به تناسب
حقالسهم آنها اقدام خواهد نمود .حداکثر  5درصد از درآمدهای اختصاصي اين واحدها به تشخيص رئيس دانشگاه قابل هزينه
در خود واحد و يا ستاد وساير واحدها مي باشد.
ماده  -8به منظور تمرکز وجوهي که به عنوان سپرده وجه الضمان ،وثيقه  ،وديعه و يا نظاير آن دريافت مي شود ،حساب بانکي
خاصي توسط دانشگاه در يکي از بانک های مجاز کشور افتتاح مي گردد .
واحدهای اجرايي مکلفند وجوهي را که تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند .برداشت از حساب فوق
فقط به منظور استرداد وجه فوق الذکر به واريز کننده يا ضبط آن به نفع دانشگاه با رعايت ضوابط مربوطه خواهد بود .
تبصره  -1رئيس دانشگاه (يا مقام مجاز از طرف ايشان) مي تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب درجهت اهداف دانشگاه
استفاده نمايد .مشروط به آنکه در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تاديه باشد .
تبصره -2دانشگاه مي تواند با تصويب هيات امناء قسمتي از موجودی حساب سپرده را بصورت اوراق مشارکت ،حساب های پس
انداز بانک ها و ساير موارد ،سرمايه گذاری نموده و درآمد حاصل رادرجهت اهداف دانشگاه به مصرف برساند .
ماده  -9مدير امور مالي(خزانه دار) واجد صالحيت به مدت چهار سال از بين کارشناسان دارای مدرك دانشگاهي مرتبط با امور
مالي با حداقل چهار سال تجربه حرفه ای و اجرائي به پيشنهاد معاون توسعه وتائيد رئيس دانشگاه با تصويب هيات امناء و ابالغ
رئيس دانشگاه به منظور انجام وظايف محوله در اين آئين نامه انتخاب و اهم وظايف وی به شرح ذيل خواهد بود.
 -1رعايت قوانين و مقررات حاکم بر عمليات مالي دانشگاه و حفظ و حراست از مستندات مالي دانشگاه .
 -2تهيه و تدوين صورت های مالي دانشگاه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگاهداری و تنظيم
حسابها بر طبق اين آئين نامه و مقررات حاکم بر تحرير دفاتر الکترونيکي و ضوابط مربوطه و صحت و سالمت آنها و تهيه
گزارشات مالي مديريتي.
 -3تبادل اطالعات مالي دانشگاه حسب مورد با دستگاه های نظارتي قانوني با هماهنگي رئيس دانشگاه يا معاون توسعه مديريت
.
 -4نگهداری وتحويل وتحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و پيگيری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای
دانشگاه .
 -5کنترل و نظارت بر عملکرد مالي واحدهای اجرايي تابعه .
 -6شناسايي و نگهداری حساب مقداری و ريالي اموال ،ماشين آالت و تجهيزات و دارائي های دانشگاه.
 -7اطالع و کنترل کليه تفويض اختيارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .

 -8اجرای نظام جامع تعهدی وتکميل استقرارحسابداری تعهدی در دانشگاه به منظور دستيابي به قيمت تمام شده خدمات و
ايجاد وحدت رويه درکليه واحدهای تابعه  .نظام مالي به گونه ای مستندسازی خواهدشدکه قابليت مقايسه گزارشاتمالي
هماهنگ با دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي مورد تائيد هيات رئيسه دانشگاه را داشته باشد.
 -9اجرای آن بخش از عمليات مالي دانشگاه که در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء بر عهده مدير امور مالي مي
باشد .
 -10پيگيری و بروزرساني مانده حسابهای سنواتي .
 -11نظارت براجرايي نمودن روشهای متداول حسابداری دردانشگاه و واحدهای اجرايي تابعه و ارائه گزارش مالي وراهکارهای
مديريتي حسب مورد به هيات رئيسه دانشگاه.
 -12مديرامورمالي دانشگاه موظف به بستن حسابها وارائه صورت های مالي دانشگاه متناسب با تفريغ بودجه بوده و نسبت به
ارائه آن به حسابرس اقدام خواهد نمود.
تبصره  -1مدير امور مالي مي تواند باحفظ مسئوليت خود وظايف تعيين شده خود را در آئين نامه  ،به معاونين يا رؤسا و مسئولين
امور مالي واحدها حسب مورد به استثنای بند  3تفويض نمايد.
تبصره  - 2عزل وتغييرمديرامورمالي به پيشنهاد رئيس دانشگاه وموافقت هيات امنا مقدور بوده و انتخاب مجدد ايشان با تائيد
هيات امنا بالمانع مي باشد.
تبصره  -3در صورتيکه مدير امور مالي تاييد شده هيات امناء ازسمت خود استعفا داد يا به هر دليلي قادر به همکاری نبود،
رئيس دانشگاه ميتواند فرد واجد شرايطي را تا تشکيل اولين جلسه هيات امناء به عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد.
دانشگاه مکلف است در اولين جلسه هيات امناء نسبت به تعيين تکليف مدير امور مالي اقدام نمايد .
تبصره  -4مديرامور مالي قبلي و بعدی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ اشتغال مدير مالي جديد نسبت به تنظيم صورت
مجلس تحويل و تحول اقدام نمايد .اين صورت مجلس بايد به امضای تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن
را به حسابرس دانشگاه ارائه نمايند .
در مواردی که مدير مالي از تحويل ابواب جمعي خود استنکاف نمايد يا به هر علتي شرکت در امرتحويل و  -تحول ميسر نباشد
ابواب جمعي وی با حضور حسابرس و نماينده رئيس دانشگاه به مديرامورمالي جديد تحويل خواهد شد  .اين موارد در خصوص
رئيس امور مالي واحدهای اجرائي نيز صادق بوده و الزم است مديرامورمالي دانشگاه نيزنظارت داشته باشد.
تبصره  – 5دانشگاه مي تواند پس ازتائيدهيات امنا انجام امور مالي خود را به صورت جزئي يا کلي در قالب مديريت پيمان به
موسسات واجد صالحيت واگذار نمايد .اين بند مشمول واحدهای وصول درآمدنمي باشد.
ماده -10به منظور دستيابي به قيمت تمام شده عمليات اجرايي ،مديرامورمالي دانشگاه مي بايست به تعداد واحدهای اجرايي
خود عمليات مالي مجزا ايجاد نموده و صورت های مالي جهت آن واحد تهيه نمايد .

ماده  - 11رئيس امور مالي واحد اجرايي فردی است که از بين کارشناسان دارای مدرك دانشگاهي مرتبط به امور مالي که به
پيشنهاد مدير امورمالي دانشگاه و تائيد و ابالغ معاون توسعه مديريت و منابع برای مدت چهار سال انتخاب و به اين سمت
منصوب مي شود .رئيس امور مالي واحد کليه عمليات اجرايي مالي را زير نظر رئيس واحد اجرايي و مدير امور مالي دانشگاه انجام
خواهد داد .رئيس امور مالي واحد اجرائي در مورد وظايف و اختياراتي که از طرف مدير امور مالي دانشگاه به وی محول مي شود
مسئول بوده و وظايف محوله را در حدود وظايف و اختيارات اين آئين نامه و مقررات مربوطه انجام مي دهد .
تبصره  -1بديهي است رئيس واحد و رئيس امور مالي و ساير مسئولين واحدهای اجرايي حسب مورد در خصوص مسئوليت های
محوله در مقابل کليه دستگاه های نظارتي شخصاً پاسخگو خواهند بود.

تبصره -2زمان تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول در مورد مسئولين مالي قديم و جديد واحدهای تابعه حداکثر يک ماه خواهد
بود.
ماده  - 12حسابرس شخصيت حقوقي است که از بين حسابرسان رسمي ( عضو جامعه حسابرسان رسمي ) به پيشنهاد رئيس
دانشگاه در جلسه هيات امناء ساليانه انتخاب مي گردد .گزارش حسابرسي ساالنه در هيات امناء قرائت و هيات امناء نسبت به
بندهای گزارش حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر ،تصميم گيری و تعيين تکليف خواهد نمود و با عنايت به گزارش حسابرس
نسبت به تصويب صورت های مالي دانشگاه تصميمات الزم اتخاذ خواهندنمود .
تبصره -1وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي وحسابداری دانشگاه واظهارنظربه آن براساس استانداردها واصول
متداول حسابداری مي باشد.
تبصره  -2رئيس دانشگاه موظف به پيگيری تکاليف تعيين شده از سوی هيات امناء در مدت مشخص در خصوص هر بند گزارش
حسابرس بوده و نتيجه را به هيات امناء گزارش خواهد نمود.
تبصره  -3به دانشگاه اجازه داده مي شود جهت کنترل داخلي در واحدهای تابعه حسب مورد نسبت به انتخاب حسابرس داخلي
از بين اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد  ،بديهي است اجرای اين بند نافي وظايف و اختيارات حسابرس دانشگاه نخواهد
بود.
تبصره  -4گزارش حسابرس دانشگاه در  8نسخه تهيه که 3نسخه به دانشگاه (رئيس دانشگاه  ،معاون توسعه  ،مديرامورمالي
(خزانه دار)و بقيه به دبيرخانه هيات امناء مستقيماً تحويل خواهد شد .
ماده  - 13دانشگاه موظف است کليه عمليات مالي خود اعم از وجوه  ،دارايي ها  ،بدهي ها  ،هزينه ها وتعهدهای مالي درمقابل
ديگران وديگران درمقابل دانشگاه را بر مبنای روش های متداول حسابداری تعهدی در حساب های خود ثبت و نگهداری نمايد.
اجرای اين مسئوليت بعهده مديرامورمالي دانشگاه خواهدبود.
ماده  – 14بودجه تفصيلي برنامه مالي دانشگاه است که برای يک سال مالي تهيه مي شود و حاوی پيش بيني کليه دريافت ها و
منابع مالي دانشگاه (هزينه ای  ،تملک دارايي  ،درآمد اختصاصي) وازهرمحل ممکن ديگر برآورده مصارف مالي دانشگاه برای
اجرای برنامه های عملياتي ساالنه دانشگاه و پرداخت تعهدات معوق در قالب برنامه های مختلف ميباشد که توسط رئيس
دانشگاه پيشنهاد و به تصويب هيات امناء دانشگاه مي رسد .
تبصره  -1دانشگاه ملزم به پيروی از فرم های تدوين شده بودجه تفصيلي دبيرخانه هيات امناء خواهدبود.
تبصره  - 2دانشگاه مجاز به جابجايي ،افزايش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه حداکثر به ميزان بيست درصد برنامه ها
ميباشد .و مازاد بر آن با تصويب هيات امناء امکان پذير است  ،اين مصوبات در قالب متن صورت جلسات تنظيم و با ابالغ مقام
وزارت الزم االجراء مي باشد .عدول از برنامه های بودجه تفصيلي توسط حسابرس کنترل و در گزارش ايشان به هيات امناء
منعکس مي گردد .
تبصره  -3حداکثر  %3از اعتبارات بودجه عمومي دولت و  %5درآمد اختصاصي دانشگاه وسايرمواردی که به تصويب هيات امنا
رسيده باشد ،بدون الزام به رعايت مفاد اين آئين نامه و ساير مقررات عمومي در اختيار رئيس دانشگاه يا مقام مجازی که از طرف
ايشان تعيين مي گردد به هزينه گرفته خواهد شد  .اين ميزان نافي مواردخاص که به تصويب هئيت امناء رسيده نبوده ومصوبات
هئيت امناء به قوت خودباقيست.

ماده  - 15برنامه اجرايي ساالنه دانشگاه پيش بيني برنامه عملياتي دانشگاه است که برای مدت يک سال در قالب برنامه
استراتژيک شامل کليه فعاليت های هزينه ای و طرح های تملک دارايي و سرمايه گذاری در جهت تجهيز ،بهبود و يا گسترش
فعاليت های دانشگاه در راستای دستيابي به اهداف تعيين شده تنظيم و حسب مورد در بودجه تفصيلي دانشگاه منعکس
ميگردد.
تبصره -در جهت تحقق اهداف برنامه استراتژيک دانشگاه ،معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع موظف است نسبت به
تدوين ضوابط اجرايي بودجه و انضباط مالي ساليانه دانشگاه اقدام و پس از تصويب هيأت رئيسه دانشگاه ابالغ نمايد کليه
واحدهای اجرايي در سطوح مختلف ملزم به رعايت اين ضوابط خواهند بود.
ماده - 16فعاليت های جاری  :عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است که برای رسيدن به هدف های برنامه طي يک سال اجرا
مي شود .
ماده  - 17طرح تملک دارايي و سرمايه ای :مجموعه عمليات و خدمات مشخص و هزينه های دوره مطالعه و يا اجرا است که در
جهت دستيابي به اهداف دانشگاه و بر اساس مطالعات توجيهي ،فني و اقتصادی  ،اجتماعي در مدت معين و با اعتبار مشخص به
صورت سرمايه گذاری توسط دانشگاه انجام و تمام يا قسمتي از هزينه های اجرايي آن از محل منابع عمومي دولت (کمک)يا
اعتبارات اختصاصي و ساير موارد تامين مي گردد .
ماده  - 18فعاليت های سرمايه گذاری  :مجموعه عمليات مشخصي است که در جهت اهداف دانشگاه  ،تجهيز و بهبود و گسترش
فعاليت های دانشگاه يا رفاه کارکنان با تعيين نرخ بازده مورد پيش بيني و تعيين بازده منافع اجتماعي (حسب وظايف حاکميتي)
که با مطالعه توجيهي ،فني و اقتصادی صورت مي گيرد .
ماده  - 19منابع مالي دانشگاه شامل اعتبارات هزينه ای ،تملک دارايي و اختصاصي(اعم از ارزی وريالي) منظور شده در قوانين
بودجه ساالنه دولت و يا وجوه ريالي و ارزی حواله شده از سوی وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي ،استاني ،وجوه حاصل از
تسويه مطالبات سنواتي ،مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و کمک های مردمي و تسهيالت بانکي
مي باشد .
تبصره  -1دانشگاه مجاز به کسب درآمدارزی ازمحل ارائه خدمات دربخش های مختلف آموزشي،پژوهشي ودرماني وديگر موارد
که درتوان دانشگاه درگسترش حيطه فعاليتها ازخارج دارد بوده و وجوه مربوطه به حساب خاصي که به اين منظور افتتاح
ميگردد واريز و پس از چرخش خزانه بصورت ارزی قابل هزينه مي باشد .تبديل ارز به ريال وبلعکس وهزينه آن به تشخيص
رئيس دانشگاه ويا مقام مجاز ازطرف ايشان عنداللزوم امکانپذير خواهدبود.
تبصره  -2اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت جهت هر سال دانشگاه در سال قبل بر اساس بهای تمام شده خدمات
و کسری سرمايه در گردش توسط دانشگاه تنظيم و به مراجع ذيصالح ارائه مي شود تا به صورت کمک در بودجه کل کشور
منظور و تصويب شود .
تبصره  -3اعتبارات اختصاصي معادل کليه درآمدهای ارزی وريالي وصولي دانشگاه مي باشد که به حساب خزانه واريز شده که
پس از وصول از خزانه در قالب ارزی و ريالي کالً قابل هزينه مي باشد و درآمدهای شناسايي شده دانشگاه مي باشد .
تبصره  -4درآمد اختصاصي اعم از ارزی وريالي شامل کليه درآمدهايي است که در اجرای وظايف دانشگاه و يا در
ازایارائهخدمات آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي ،درماني ،دارويي و غذايي ،فرهنگي ،تبليغاتي ،کنگره ها ،همايش های علمي،
رفاهي ،ورزشي ،مشاورهای ،فني براساس تعرفه يا قيمت تمام شده خدمات و ارزش افزوده آن که به تاييد هيأت رئيسه دانشگاه
مي رسد و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غير منقول ،جرائم غيبت ،فروش مواد زائد و بدون استفاده  ،فروش و

يا اجاره خودرو و ماشين آالت و تجهيزات ،امالك و ابنيه و امکانات دانشگاه و همچنين وجوه حاصل از عدم اجرای قراردادها و
قولنامه ها و تعهداتاشخاص حقيقي و يا حقوقي ويا ضبط سپرده ها و ضمانت نامه ها و يا کليه موارد مطروحه پيش بيني شده در
اين آئين نامه وصول گردد و يا مجوز وصول آن توسط هيات امناء صادر شده باشد .
تبصره  -5اعتبارات دريافتي دانشگاه از هر محل ممکن به سر جمع اعتبارات دانشگاه افزوده شده و در قالب مفاد اين آئين نامه
قابل مصرف ميباشد .
ماده  - 20دانشگاه مجاز است به منظور افزايش درآمدها و تامين مالي بهينه نسبت به واگذاری ،مشارکت يا فروش

فضا و

امکانات و اموال منقول و غير منقول و امالك و ابنيه خود ويا فعاليتهای اقتصادی پس از بـازاريـابي منـاسب ( ملي ويا بين
المللي) و بررسي صرفه و صالح دانشگاه  ،از طريق بخش غير دولتي يا ديگر مؤسسات دولتي اقدام نمايد .به نحوی که وظايف
حاکميتي آن مخدوش نگردد .
ماده  -21بودجه تفصيلي دانشگاه پس از تصويب هيات امناء  ،توسط رئيس دانشگاه جهت اجرا به معاونت توسعه مديريت
وبرنامه ريزی منابع ابالغ مي گردد
ماده  - 22تنظيم و تخصيص اعتبار به واحدهای اجرايي براساس تفاهم نامه داخلي وبرمبنای قيمت تمام شده
خدمات ومنطبق برسياستهای مالي متناسب با عملکرد  ،حجم عمليات و ارائه خدمات مرتبط و به تناسب حق السهم آنها از کل
اعتبارات دانشگاه خواهدبود .
تبصره -معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع به تناسب منابع دانشگاه و برنامه های عملياتي واحدهای تابعه نسبت به
تنظيم و مبـادله تفاهم نـامـه بودجه عملياتي کـه مويد منابع و مصارف باشد با هر يک از واحدها اقدام مي نمايد .اين تفاهم
نامه مالك تخصيص بودجه ساليانه و مبنای ارزيابي و پايش عملکرد واحد خواهد بود.
ماده  - 23قيمت تمام شده خدمات ،عبارت است از مجموعه هزينه های دستمزد مستقيم ،مواد و سربار جذب شده و هزينه
استهالك در يک واحد خدمت که در فرايند عمليات امور مالي شناسايي شده باشد .
ماده  - 24تخصيص منابع به واحدهای اجرايي براساس سياست گذاری هيئت رئيسه دانشگاه و برمبنای درآمدهای وصولي وتعهد
شده وتخصيص منابع اعالم شده ازمحل منابع عمومي دولت وسايرمنابع وهمچنين مفاد بودجه تفصيلي و در راستای عمليات
هزينه ای دانشگاه توسط کميته ای مرکب از رئيس دانشگاه  ،معاون توسعه  ،مدير امـورمـالي (خزانه دار) مديرامور بودجه
باتوجه به عملکرد واحدها تعيين وتوسط معاون توسعه بـه ايشـان ابالغ مي گردد واحدهای اجرايي موظفند براساس برنامه
واعتبارات تخصيص يافته اقدام نمايند ورئيس واحد اجرايي دراين مورد درمقابل رئيس دانشگاه و مراجع قانوني مسئول خواهد
بود.
ماده  - 25درصورت تغييردر برنامه های اجرايي دانشگاه و يا تغيير در منابع پيش بيني شده تهيه و تنظيم اصالحيه بودجه
تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب هيات امناء امکان پذير خواهد بود .بديهي است درکليه پرداخت ها اولويت با
پرداخت های پرسنلي و ماموريت های اصلي دانشگاه است .

ماده  - 26چنانچه در شروع سال مالي بودجه تفصيلي به تصويب هيات امناء نرسيده باشد تا زمان تصويب به منظور جلوگيری از
هرگونه وقفه ای در انجام امور دانشگاه پس از تصويب هيات رئيسه هر ماه مجوز خرج بر مبنای  1 /12اعتبارات هزينه ای مصوب
دانشگاه در قانون بودجه کل کشور همان سال و درآمد اختصاصي وصولي صادر خواهد شد .
ماده  - 27نحوه مصرف هدايا  ،وقف وکمک های مردمي با در نظر گرفتن نيت اهداء کننده به مصرف مي رسد و
داراييهای اهدايي ازتاريخ واگذاری براساس ارزش ريالي آن شناسايي ودرحسابهای دانشگاه ثبت مي گردد .در مواردی که کمک
به صورت نقدی باشد ونيت اهدا کننده مشخص نباشد وجوه فوق به حساب کمک های مردمي واريز و طبق تشخيص رئيس
دانشگاه به مصرف مي رسد.
ماده  -28در مواقعي که پس از تصويب بودجه طرح های تملک دارايي سرمايه ای به عللي رسيدن به اهداف کليه طرح ها در
زمان پيش بيني شده ميسر نباشد ،دانشگاه مي تواندباتصويب هيات امنا چند طرحي را که اولويت دارند طبق برنامه تکميل
نمايند و اعتبارات ساير طرح های همان برنامه را در مورد طرح های اولويت دار هزينه و در بودجه تفصيلي طرح های تملک
دارائي اصالح و به تائيد هيات امناء برساند .
ماده  –29اعتبار عبارت است از منابع مالي که در جهت نيل به اهداف دانشگاه و انجام عمليات و برنامه های دانشگاه در چارچوب
بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء به مصرف ميرسد .پرداخت هر گونه وجهي توسط دانشگاه منوط به پيش بيني اعتبار الزم در
بودجه تفصيلي و اصالحيه های بودجه تفصيلي ،دانشگاه مي باشد .
تبصره – وجود اعتبار در بودجه دانشگاه به خودی خود برای اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات
بايد در قالب تفاهم نامه ی بودجه عملياتي و با رعايت مقررات اين آئين نامه باشد.
ماده  - 30کليه پرداخت ها با دستور رئيس دانشگاه يا مقامات مجاز از طرف او انجام مي پذيرد .
انواع پرداخت های دانشگاه ،عبارت است از  -1 :تنخواه گردان  -2پيش پرداخت  -3علي الحساب  -4هزينه  -5خريد اموال،
ماشين آالت و تجهيزات و تملک دارايي سرمايه ای  -6ساير
ماده  – 31کليه پرداخت های دانشگاه و يا واحدها ی اجرايي تابعه جز در مواردی که قوانين و مقررات ترتيب ديگری مقرر
داشتهاند بايد از طريق حساب های بانکي مربوطه و به وسيله چک انجام مي گيرد .منوط به آنکه گواهي بانک حاکي درموارد زير
باشد.
 -1گواهي بانک به حساب ذينفع
 -2پرداخت وجه به ذينفع ياقائم مقام قانوني او
 -3حواله در وجه ذينفع ياقائم مقام قانوني او
تبصره – در موارد استثنائي که با تشخيص رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وی ،اخذ امضاء از گيرنده وجه ،مقدور يا به
مصلحت نباشد ،تائيد يکي از مقامات مذکور ،داير بر پرداخت وجه به ذينفع ( بصورت چک يا نقد ) رسيد دريافت کننده وجه
تلقي ،و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است .
ماده  - 32تنخواه گردان حسابداری عبارت استاز وجوهيکه خزانهاز محل اعتبارات مصوب برای انجام هزينه های سال و بدهي
های قابل پرداخت سنوات قبل دراختياردانشگاه قرار مي دهد.

ماده  - 33تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي که توسط مديرامورمالي باتشخيص وتاييد رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از
طرف ايشان برای انجام هزينه ها و خريد ها در اختيار واحدهای اجرايي تابعه و يا ماموريني که به موجب اين آئين نامه مجاز به
دريافت تنخواه گردان مي باشند قرار مي گيرد .تا به تدريج هزينه شود و پس از تحويل و شناسايي اسناد مثبت هزينه ،تنخواه
گردان به هزينه گرفته شده وعندالزوم ترميم خواهد شد.
ماده  - 34پيش پرداخت ،عبارت است از پرداختي که ازمحل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها بر طبق تشخيص
رئيس دانشگاه يا مقام مجاز ازطرف ايشان پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .جهت انجام پيش پرداخت ،دريافت تضمين معتبر
و کافي الزامي خواهد بود  .دستورالعمل پيش پرداخت و تضمينات به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع و
تاييد هيأت رئيسه دانشگاه خواهد بود.
ماده  - 35علي الحساب  ،عبارت است از پرداختي که به منظور ادای قسمتي از تعهد صورت مي گيرد .
ماده  - 36هزينه ،آن دسته از مخارج و پرداختي ها ،تعهدات هزينه ای ،استهالك وکاهش ارزش دارايي ها که بر اساساصول
متداول حسابداری طي يک دوره مالي مي باشد که به منظور توليديا ارائه خدماتيا انجام سايرفعاليت ها در اجرای عمليات
دانشگاه صورت مي گيرد.
ماده  - 37خريد اموال  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و ساير دارايي ها  ،آن بخش از پرداخت ها و تعهدات دانشگاه مي باشد که ما به
ازای آن دارايي با عمر مفيد مشخص جهت دانشگاه ايجاد نمايد .
تبصره  -هر نوع پرداخت جهت اموال ،ماشين آالت  ،تجهيزات و ساير دارايي ها که منجر به افزايش عمر مفيد يا تکميل آن
گردد .به بهای خريد آن دارايي افزوده و از تاريخ ايجاد ،نسبت به محاسبه استهالك اقدام مي شود .
ماده  - 38حواله اجازه ای است که کتباً به وسيله مقام مجاز برای تاديه تعهدات و بدهي های قابل پرداخت از محل اعتبارات
مربوطه عهده مدير امور مالي دانشگاه و رئيس امور مالي واحد در وجه ذينفع صادر مي شود.
ماده  -39تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب کاال و خدمات و ساير پرداخت هايي که تحصيل يا انجام آنها برای نيل به
اجرای برنامه های دانشگاه و واحدهای اجرايي ضروری است .
ماده  -40تامين اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مندرج در بودجه تفصيلي دانشگاه برای انجام هزينه
وخريد دارايي و ايجاد تملک دارايي و تعهد که مبنای آن  ،دفتر اعتبارات امور مالي دانشگاه و واحد اجرايي خواهد بود.
ماده  -41تعهد  ،عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دانشگاه ناشي از :
الف – تحويل کاال يا انجام دادن خدمت .
ب -اجرای قراردادهايي که با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج -احکام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح .
د -پيوستن به قرارداد های بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.
ماده  -42تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهي .

ماده  - 43درخواست وجه  ،سندی است که از سوی رئيس دانشگاه يا مقام مجاز ازطرف ايشان به منظور پرداخت حواله های
صادر شده و ساير پرداخت هايي که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه (حسب مورد يا خزانه معين استان
ذيربط )صادر مي شود .
تبصره -مقام مجاز موضوع اين ماده از سوی باالترين مقام اجرايي دانشگاه به صورت کتبي به وزارت اموراقتصادی و دارايي يا
سازمان امور اقتصادی و دارائي استان معرفي مي شوند .
ماده  - 44مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس دانشگاه و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق
پرداخت با اين آئين نامه به عهده مدير امور مالي دانشگاه مي باشد .مسئوليتهای فوق درمورد واحدهای اجرايي نيزبه عهده
رئيس واحد ورئيس امورمالي واحد مي باشد.
تبصره  -مسئوليتهای موضوع اين ماده حسب مورد مستقيما وبدون واسطه ازطرف مقامات فوق به سايرمقامات دستگاههای
مربوطه کلي يا جزيي قابل تفويض خواهد بود لکن تفويض گيرنده ملزم به رعايت کليه مقررات بوده و همچنين کليه کارکنان در
برابر وظايف اصلي ومحوله درشرح وظايف سازماني درقبال مراجع قانوني ونظارتي پاسخگو خواهندبود.
ماده  -45کليه اسناد هزينه و خريد انجام شده بايد مدارك مثبته زير را حسب مورد همراه داشته باشد .مستنداتيکه از طريق
نرم افزارهای الکترونيکي تائيد شده ازطريق مراجع ذيصالح قابل احصاء و نگهداری هستند جايگزين اسناد کاغذی خواهد شد :
الف – خريدهای داخلي:
درخواست خريد -2فاکتورخريد  -3رسيد انبار يا رسيد وتحويل مستقيم وحواله انبار -4مدارك مربوط به مناقصه يا ترك
تشريفات مناقصه حسب مورد (درغيراينصورت مدارك مربوط به تبصره ماده  -5 ) 55دستور پرداخت  -6تائيديه درخواست
کننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليهخريد(حسب آئين نامه ای
که رئيس دانشگاه تعين مي نمايد)  -7تصويرقرارداد درمورد خريدهای درقالب قرارداد -8درموارد ضروری صورتجلسه تحويل
کاال به منزله صدور رسيد انبار وحواله انبارخواهد بود
ب -خريد های خارجي :
 -1درخواست خريد  -2مجوزانجام معامله وتامين اعتبار -3اعالميه بانک ودر موارد جزئي صورتحساب فروشنده  -4مدارك
ثبت سفارش و ترخيص کاال  -5رسيد انبار ( درمورد ضروری صورت مجلس تحويل کاال مبنای صدور رسيد انبار وحواله انبارمي
باشد ) وحواله انبار -6مدارك مربوط بـه منـاقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد (درغيراينصورت مدارك مربوط به
تبصره ماده  -7 ) 55دستور پرداخت  -8تائيديه درخواست کننده مبني برمطابقت شرايط فني با درخواست اوليه  -9تصوير
قرارداد ،در مورد خريدهای در قالب قرارداد .
ج -خدمات قراردادی :
صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد  -2قرارداد  -3مدارك انجام مناقصه و ترك تشريفات مناقصه حسب مورد  -4ابالغ
افزايش يا کاهش کار  -5تائيديه رئيس دانشگاه يا رئيس واحد يا مقام مجاز مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد
 -6ارائه تسويه حساب طرف قرارداد از سوی مراجع قانوني ذيربط حسب مورد ( سازمان تامين اجتماعي ،وزارت امور اقتصادی و
دارايي و غيره قبل از آخرين پرداخت)  -7ارائه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع
تبصره  -خدمات غيرقراردادی -1 :درخواست واحد -2صورتحساب  -3تائيديه رئيس دانشگاه يا مقامات مجازمبني برانجام
کار(اين گواهي به منزله رسيدانباراست)  -4تائيديه ويا مستندات دريافت وجه
د -پرداختهای پرسنلي واشخاص ازجمله :
(حقوق ومزايا  ،اضافه کار  ،حق الزحمه کار اضافه کارکنان خارج ازشرح وظايف مربوطه و وقت اداری ،کمک هزينه رزيدنتها
وانترنها  ،کاردانشجويي  ،حق التدريس  ،حق حضور درجلسه  ،ماموريتها  ،کارانه و -1)....حکم حقوقي  -2دستورپرداخت -3

اخذگواهي انجام کار جهت تغييرات مقداری وريالي ماهيانه ازسوی رئيسدانشگاه يا مقام مجاز ازطرف ايشان  -4گواهي بانک
حاکي ازپرداخت وجه به ذينفع  -5صورتحساب خدمات تشخيصي ودرماني حسب مورد  -6هزينه های خارج ازکشورمامورين
اعزامي  ،با امضای رئيس دانشگاه يا مقام مجاز ازطرف ايشان با ارائه مدارك مستند قابل پرداخت خواهدبود.
و -ساير هزينه ها شامل  :هزينه های دعوت ها ،پذيرايي ها ،هدايا ،تشريفات دانشگاه ،ورزشي ،مسافرت های علمي و مسابقات
دانشجويان و کارکنان در داخل و خارج از کشور ،پروژه های تحقيقاتي  ،خريد کتب و مجالت ( چاپي و الکترونيکي) ،بليط
الکترونيکي وبليط هواپيما  ،کنگره ها  ،سمينارها وکارگاه های آموزشي وهزينه های خانه های بهداشت و فعاليتهای بهداشتي
وهمچنين حقالزحمه های پرسنلي ناشي ازفعاليت های بهداشتي آموزشي وپژوهشي درماني که خارج از وظايف مستمر پرسنل و
بر اساس درخواست مراجع ذيربط از دانشگاه انجام مي پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و
دانشگاه مي باشد  ،بدون رعايت موارد مندرج در اين ماده و بر اساس صورت حساب ها و يا دستور العمل های اجرايي حسب
مورد که به گواهي مسئوالن و رئيس واحد اجرايي رسيده باشد با مسئوليت رئيس واحد هزينه کننده و با موافقت رئيس دانشگاه
يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره – 1رئيس دانشگاه مي تواند درمواردی که پيش بيني نشده مدارك موردنياز را تعيين نمايد.
تبصره  -2در طرح های پژوهشي آن قسمت از هزينه های انجام شده که در پيشبرد طرح مؤثر واقع شده حسب گزارش مجری
طرح ،تائيد ناظر و موافقت رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد شد .
ماده - 46دانشگاه مي تواند در جهت گسترش حيطه خدمات در بخش های مختلف بهداشتي  ،درماني و آموزشي و دانشجويي
خود  ،از سرمايه گذاری و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي  ،خيريه ،عام المنفعه ،نظام بانکي کشور واستفاده ازتسهيالت آن و
از طريق عقد قرارداد با سازمانهای بيمه گر خصوصي ومکمل و ديگر بهره برداران در بخش خصوصي ازمزايای آن برخوردارگردد ،
همچنين برای ترغيب سرمايه گذاران نسبت به در اختيار گذاشتن فضاها و امکانات مازاد و عرصه های بالاستفاده در اين
مشارکت و سرمايه گذاری با حفظ مالکيت و رعايت مرز بين دولتي و خصوصي در مشارکت استفاده نمايد .همچنين به منظور
جلب مشارکت های مردمي نسبت به واگذاری واحدهای ارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غير دولتي اقدام نموده و درآمد
حاصل از آن را به حساب در آمد اختصاصي دانشگاه منظور نمايد.
ماده  - 47پرداخت کمک يا اعانه به صورت نقدی يا غير نقدی به اشخاص حقيقي وحقوقي و يا مؤسسات دولتي يا غير دولتي
بالمانع است .مشروط به آن که به تشخيص رئيس دانشگاه ،خدمت فرد حقيقي يا حقوقي ذينفع در جهت اهداف و وظايف
دانشگاه باشد.اينگونه پرداختها با اخذ رسيد از دريافت کننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده  - 48دانشگاه مي تواند برای رفع احتياجات خود با پيشنهاد واحد اجرائي مربوطه و موافقت هيأت رئيسه  ،قراردادهای بلند
مدت الزم برای خريد کاال و خدمات بارعايت صرفه وصالح منعقد نمايد و تعهدات آن را به صورت يکجا و يا در اقساط دراز مدت
پرداخت نمايد و در صورتي که قرارداد های مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد دانشگاه مي تواند وجوه الزم را از
محل منابع همان سال تاديه کند.
ماده  – 49کسری و اضافات حاصل در ابواب جمعي امور مالي ،اموال و دارايي ها ،صندوق های درآمدهای دانشگاه يا موجودی
انبارها اعم از نقدی وياجنسي و اوراقي که در حکم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطه ،به حساب کسری  /اضافات دوره بسته
مي شود کسری و اضافات مزبور به هيئت امنا گزارش وپيگيری قانوني منوط به اظهار نظر کميته منتخب هيات امناء خواهد بود .

ماده  - 50در مورد آن قسمت از هزينه ها يا خريد هايي که نوعاً انجام آن از يک سال مالي تجاوز مي کند دانشگاه مي تواند برای
مدت متناسب قراردادهايي که مدت اجرای آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايد ( .منوط به آنکه در بودجه تفصيلي سال
مربوطه ،منظورشده باشد ) دانشگاه مکلف است در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر
ساير اعتبارات منظور نمايد .
ماده  - 51اعتبار مصوب در بودجه تفصيلي تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است  .هر مقدار از تعهداتي که تا آخر سال
مالي مربوط ،پرداخت نشده باشد ،از محل اعتبارات دانشگاه که در بودجه تفصيلي سال بعد بدين منظور تامين ميشود ،پرداخت
خواهد شد و تا زمان تصويب بودجه تفصيلي در هيات امناء با تشخيص هيات رئيسه طبق اين آئين نامه پرداخت ميگردد.
ماده  - 52انجام هر نوع هزينه و اجرای برنامههای توسعهایدرجهتاهدافدانشگاه در چهارچوب برنامه استراتژيک و برنامه
عملياتي دانشگاه و برنامه  5ساله دولت از محل سر جمع مانده اعتبارات سنوات قبل با تصويب هيات رئيسه دانشگاه بالمانع
است.
تبصره -کليه واحدهای اجرايي موظفند مبالغ تنخواه گردان دريافتي خود را که در مقابل آن اسناد هزينه ارائه ننمودهاند ،تا آخر
فروردين ماه سال بعد به امور مالي دانشگاه عودت دهند .مبالغ برگشتي از واحد ها و همچنين اعتبارات مصرف نشده به عنوان
مانده اعتبارات سنوات قبل واحد و يا دانشگاه محسوب خواهد شد .
ماده -53کار پرداز ماموری است که نسبت به خريد و تدارك کاال و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين
آئين نامه اقدام مي نمايد  .ازکارپردازان قراردادی وپيماني بايدتاسقف تنخواه ايشان معامالت
کوچک وثيقه معتبراخذگردد .گردش عمليات تنخواه گردانها و باالخص تنخواه کارپردازان درپايان هرسه ماه کنترل تسويه
وترميم ميگردد.
تبصره – 1درخصوص کارپردازان رسمي وپيماني تا سقف پاداش پايان خدمت ايشان وثيقه الزم نبوده ومازاد برآن الزم است
وثيقه دريافت شود .تسويه پايان خدمت تنخواه داران منوط به تسويه تنخواه ايشان خواهد بود.
ماده - 54هرنوع بدهي سنوات گذشته براساس قوانين ومصوبات هيات امنا با درج در بودجه تفصـيلي دانشـگاه ازمحـل منـابع
موجود قابل پرداخت خواهد بود.
ديون عبارت است از بدهي های قابل پرداخت سنوات گذشته که به يکي از طرق زيربدون اختياردانشگاه ايجاد شده باشد .
الف – احکام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب -انواع بدهي به وزارتخانهها و مؤسساتدولتي و شرکت های دولتيناشيازخدماتانجامشده مانند حق االشتراك برق ،آب،
هزينه های مخابراتي ،پست و هزينه های مشابه که خارج از اختيار دانشگاه ايجاد شده باشد
ج -سايربدهيهای پرسنلي وغيرپرسنلي
ماده  - 55کليه معامالت دانشگاه اعم از خريد ،فروش  ،اجاره  ،استجاره  ،پيمانکاری ،اجرت و غيره به استثنای موارد زيـر بايـد
حسب مورد طبق ضوابط مندرج دراين آئين نامه از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود .
 -1در مورد معامالتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرکت دولتي باشد .
 -2مؤسسات و نهادهای عمومي غير دولتي و هيأت امنای صرفه جويي ارزی در معالجه بيماران و مؤسسات و شرکت های تابعه
که بيش از  %50سهام و يا سهم الشراکه و مالکيت آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم ( از طريـق اشخاص حقوقي وابسته ديگر)
متعلق به مـؤسسات و نهادهای فـوق و يـا هيأت امنای مزبور مي باشد.

 -3در مورد خريد و فروش (اعم ازکاالياخدمات) ،اجاره به شرط تمليک  ،اجاره دادن و اجاره گرفتن اموال منقول و غير منقول،
ونيز واگذاری يامشارکت با بخش غيردولتي به تشخيص و مسئوليت رئيس دانشگاه يا مقامات مجاز از طـرف او بـا کسـب نظـر
کارشناس رسمي دادگستری ويا هيئت کارشناسان خبره و متعهد منتخب رئيس مؤسسه .
 -4خريد اموال منقول وغيرمنقول وخدمات با قيمت تعيين شده ياکمترياحقوقي
که نرخ های آنها ازطرف مراجع قانوني ذيصالح تعيين شده باشد.
 خريد خدمات مهندسي و فني وحرفه ای،سخت افزاری ونرم افـزاری وامورانفورماتيـک وخـدمات و مشـاورههای آموزشـيپژوهشي ودرماني و خدمات روانشناختي و حسابرسي و نشر و انتشارات و توليدات علمـي و حـق االختـراع و مشـاوره فنـي و
بازرگاني مشتمل بر مطالعه  ،طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت وياهرنوع خدمات مشاورهای و کارشناسي وفعاليت های
فرهنگي وفوق برنامه وتربيت بدني وخدمات هنری وامور رفاهي دانشجويان وکارکنان با رعايت موازين اسالمي (.انجام معـامالت
اين بند حسب مورد طبق دستورالعملها وآئين نامه های صادره ازمراجع ذيصالح صورت مي پذيرد).
 -6خريد اموال منقول و غير منقول  ،کاال  ،خدمات و حقوقي که به تشخيص و مسئوليت رئيس دانشگاه و يا مقام مجاز از طـرف
ايشان منحصر به فرد و يا انحصاری باشد.
 -7در مورد خريد کاالها و خدمات مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذيربط و يا شهرداری ها برای آنها نـرخ
ثابتي تعيين شده باشد .
 -8در مورد کرايه حمل و نقل از طريق زميني ،هوايي ،دريايي که از طرف دستگاه های ذيربط برای آنها نرخ معيني تعيين شده
باشد .
 -9در مورد تعمير و راهبری و نگهداری وپشتيباني کاال و خدمات و خريد قطعات يدکي برای تعويض يا تکميل ماشين آالت ثابت
و متحرك پزشکي و غير پزشکي و همچنين خريد ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيری دقيق و لوازم آزمايشگاه های علمي و فني
وتجهيزات پزشکي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت رئيس واحد درخواست کننده و تاييد رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف
ايشان .
 -10در مورد معامالت محرمانه به تشخيص هيات رئيسه با رعايت صرفه و صالح دانشگاه .
 -11در مورد معامالتي که بنا به ضرورت و موافقت کتبي رئيس دانشگاه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار مي گردد.
 -12خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارات و جرائم ناشي از اجرای احکام قضائي .
تبصره  –1درمورد کاال وتجهيزات پزشکي که به تشخيص واحد درخواست کننده وتاييد رئيس دانشگاه به لحاظ نوع تکنولوژی و
حساسيت ابزاری ويا حساس بودن نوع خدمات لزوم ورود کاالی خارجي درفضای رقابتي با کاالی داخلي وجود داشته باشد.
کاالی خارجي درکنار کاالی داخلي درمعامله وارد ومورد ارزيابي قرارميگيرد.
تبصره -2دانشگاه اجازه دارد بدون رعايت تشريفات مزايده ومناقصه براساس نظرهيات کارشناسي منتخب توسط رئيس
دانشگاه حسب مورد در فعاليت های مرتبط با ماموريت ويا توانمندهای خوددربخش های دولتي  ،خصوصي ،عام المنفعه وخيريه
وديگر داوطلبان حقيقي ويا حقوقي  ،با حق السهمي وشرايطي که به تشخيص هيات کارشناسي فوق الذکرويا رئيس دانشگاه
تعيين مي گردد نسبت به سرمايه گذاری ومشارکت اقدام نمايد .آورده دانشگاه
دراين موارد سرمايه نقدی ويا اختصاص برند درکاالی توليدی ويا خدمت ارائـه شـده وهمچنـين امکانـات وتجهيـزات منقـول
وغيرمنقول خواهد بود.

ماده  - 56واژگاني که در فصل معامالت بکار برده شده به شرح زير تعريف مي شوند .
الف – مناقصه :فرايندی است رقابتي برای تامين کيفيت مود نظر که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کيفيت
مورد نظر را با کمترين قيمت متناسب پيشنهاد کرده باشد ،واگذار مي شود که روشهای آن درماده  62تعريف شده است .
ب -مناقصه گزار  :دانشگاه موضوع ماده  1اين آيين نامه که اين مناقصه را برگزار مي نمايد .
ج -مناقصه گر :شخصي حقيقي يا حقوقي است که عندالزوم اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شرکت مي کند .
د -کميته فني بازرگاني :هياتي است با حداقل  3عضو خبره صالحيت دار که از سوی رييس دانشگاه و يا معاون توسعه مديريت
وبرنامه ريزی منابع درصورت ضرورت و حسب مورد معامله انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف
مقرر در اين آئين نامه را در مورد معامله مورد اشاره بر عهده مي گيرد.

ه -ارزيابي کيفي مناقصه گران :عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار يا به تشخيص
وی توسط کميته فني بازرگاني انجام مي شود .
و -ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها  :فرايندی استکه درآن مشخصات ،استانداردها ،کـارآيي ،دوام و سـاير ويژگي های فني
بازرگاني پيشنهادهای مناقصه گران ،بررسي ،ارزيابي و پيشنهادهای قابل قبول برگزيده مي شوند .
ز -ارزيابي مالي  :فرايندی است که درآن متناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهايي که از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند،
برگزيده مي شود .متناسب ترين قيمت الزاما" کمترين قيمت نخواهد بود.
ح -ارزيابيشکلي  :عبارت استاز بررسي کامل بودناسناد وامضای آنها ،غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت .
ط -انحصار  :انحصاردرمعامله يعني يگانه بودن متقاضي شرکت در معامله در يکي از روشهای زير تعيين مي شود :
 -1اعالن هيات وزيران برای کاالها و خدماتي که در انحصار دولت بوده وتوسط شرکت خاص ارائه مي گردد .
 -2انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يک متقاضي برای انجام معامله .
 -3اعالن نمايندگي انحصاری از طريق کمپاني معتبر .
 -4تشخيص رئيس دانشگاه در موارد خاص .
ی -برنامهزمانيمناقصه :سندیاستکهدرآن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ،مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد
قرارداد مشخص مي شود .
ك – مزايده  :فرآيندی است رقابتي که درآن تعداد تقاضاکنندگان بيش ازمقدارموجود مي باشد ومزايده گزار تالش ميکنـد تـا
کاالی خود را به بيشترين قيمت ممکن به فروش برساند.
ماده  - 57نصاب معامالت :
الف) معامالت کوچک :معامالتي که به قيمت مساوی وياکمترازحدنصاب ساليانه اعالم شده توسط دولت باشد.
دانشگاه مکلف است همه ساله با توجه به تغييرات نصاب معامالت اعالم شده توسط دولت پيشنهاد الزم جهت تغييررا به هيات
امنائ اعالم نمايد (.نظر آقای دکتر حاج ترخاني)
تبصره :تا زمان تصويب هيات امناء دانشگاه مجاز است حد نصاب اعالم شده توسط دولت را مالك عمل قرار دهد.
ب) معامالت متوسط  :معامالتي که مبلغ مورد معامله بيش از سقف معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف معامالت کوچک
تجاوز نکند .
ج -معامالت بزرگ  :معامالتي که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت کوچک باشد .
تبصره  -1مبنای مبلغ نصاب در خريد برای معامالت کوچک و متوسط ،مبلغ مورد معامله و در مورد معامالت بزرگ مبلغ برآوردی
واحد متقاضي معامله مي باشد .
تبصره  -2مبنای نصاب در فروش ،مبلغ ازريابي کارشناس رسمي دادگستری وياکارشناسان خبره و متعهد رشته مربوطه که
توسط دانشگاه انتخاب مي شود خواهد بود .
تبصره  -3مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يک از نصاب های فوق نبايد با تفکيک اقالمي که بطور متعارف يک مجموعه واحد
تلقي مي شوند ،به نصاب پائين تر برده شود .
تبصره  -4درموردمعامالتي که بصورت ارزی صورت مي گيرد ويا پيش فاکتور آن بصورت ارزی داده مي شود.تطبيق معادل قيمت
ارز به ريال در روز معامله ويا عقد قراردادخواهدبود.
ماده  - 58طبقه بندی انواع مناقصات :
الف – مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندی مي شوند .

 -1مناقصهيکمرحلهای  :مناقصهایاست که در آن نيازی به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد .در اين مناقصه پاکت های
پيشنهاد مناقصه گران در يک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود .
 -2مناقصه دو مرحلهای  :مناقصه ای است که به تشخيص مناقصه گزار ،بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد .در اين
مناقصه ،کميته فني بازرگاني تشکيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به کميسيون مناقصه گزارش ميکند و
براساس مفاد ( ماده  )69اين آئين نامه برنده مناقصه تعيين مي شود .
ب -مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندی مي شوند .
 -1مناقصه عمومي  :مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي کتبي و يا الکترونيکي باطالع مناقصه
گران مي رسد .
 -2مناقصه محدود  :مناقصه ای است که در آن به تشخيص و مسئوليت رئيس واحد درخواست کننده ،محدوديت برگزاری
مناقصه عمومي با ذکر ادله اعالم و به تائيد رئيس دانشگاه برسد .
فراخوان مناقصه با تشخيص رئيس واحددرخواست کننده از طريق ارسال دعوتنامه کتبي و يا الکترونيکي برای مناقصه گران
صالحيت دار بر اساس ضوابط (ماده  ) 79اين آئين نامه به اطالع مناقصه گران ميرسد
ماده  - 59به منظوراتخاذ تصميمدرموردپيشنهادات واصله کميسيونمناقصه از  3نفر به شرح زيرتشکيل مي شود .
 -1رئيس دانشگاه يا يک نفر نماينده به انتخاب و حکم رئيس مؤسسه .
 -2معاون توسعه مديريت و منابع و يا يک نفر نماينده وی.
 -3مدير امور مالي دانشگاه يا نمايند وی.
تبصره  -1کميسيون با حضور هر  3نفر اعضای مزبور رسميت خواهد داشت .تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه هستند و
تصميمات کميسيون با رای اکثريت اعضاء معتبر خواهد بود .
تبصره  -2اعضای کميسيون مناقصه در دانشگاه الزم است اختيارات خود را در خصوص خريد کاالها ،تجهيزات و خدماتي که
حسب نظر وزارت متبوعه با رعايت صرفه و صالح ضرورت مي يابد که بصورت متمرکز از سوی ستاد مرکزی وزارت متبوع انجام
پذيرد ،به کارکنان معرفي شده از سوی رئيس هيات امناء در ستاد وزارت تفويض نمايند .در اينگونه موارد وجوه برنده مناقصه
حسب شرايط قرارداد وزارت متبوعه توسط دانشگاه قابل پرداخت مي باشد .
تبصره  -3حضور مسئولفني و يا نماينده واحدی که مناقصه به درخواست وی بـرگـزارمي شود در جلسه بدون حق رای،
الزامي است.
ماده  - 60وظايف کميسيون مناقصه :
اهم وظايف کميسيون مناقصه به شرح زير است :
الف – تشکيل جلسات کميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .
ب -بررسي پيشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضای آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهاد
قيمت (ارزيابي شکلي)
ج -ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهای قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .
د -ارجاع بررسي فني پيشنهادها به کميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله ای .
ه -تعيين برندگان اول و دوم مناقصه به استناد کيفيت مورد نظر .
و -تنظيم صورتجلسات مناقصه .
ز -تصميم گيری درباره تجديد يا لغو مناقصه .

ح -حسب مورد کميسيون مناقصه مي تواند پيشنهاد قيمت مناقصه گران را به کميته فني بازرگاني ارجاع نمايد  .از آن جمله
است :
 -1در مناقصات يک مرحله ای جهت تعيين دامنه مناسب ترين قيمت پيشنهادی و همچنين آناليزقيمت پيشنهادی مناقصه گران
ارزيابي مباني پيشنهاد قيمت مناقصه گران و گزارش فني توجيهي.
ماده  - 61فرايند برگزاری مناقصات به ترتيب شامل مراحل زيراست :
الف – تامين منابع مالي  :انجام معامله به هرطريق مشروط به آن است که واحد درخواست کننده به نحو مقتضي نسبت به پيش
بيني منابع مالي معامله درمدت قرارداد اطمينان حاصل ومراتب دراسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب -تعيين نوع مناقصه در معامالت بزرگ (يک مرحله ای يا دو مرحله ای ،عمومي يا محدود ).
ج -تهيه اسناد مناقصه .
د -ارزيابي کيفي مناقصه گران در صورت لزوم .
ه -فراخوان مناقصه .
و -ارزيابي پيشنهادها .
ز -تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد .
ماده  – 62روش های انجام مناقصه به شرح زير انجام مي شود :
الف – در معامالت کوچک  ،کارپرداز يامامور خريد بايد با توجه به کم و کيف موضوع معامله ( کاال يا خدمت) درباره بهای آن
تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ فاکتور مشخص و با تشخيص و مسئوليت خود ،معامله را با تامين کيفيت موردنظر
به کمترين بهای ممکن انجام دهد.
ب -در معامالت متوسط کار پرداز يا مامور خريد بايد با توجه به کم و کيف موضوع معامله (کاال يا خدمت) درباره بهای آن تحقيق
نمايد و با رعايت صرفه و صالح واخذ حداقل سه فقره استعالم کتبي  ،باتامين کيفيت مورد نظر و
مناسب ترين قيمت چنانچه بهای به دست آمده مورد تائيد مسئول واحد تدارکاتي و رئيس دانشگاه يا مقامات مجاز ازطرف
ايشان باشد  ،معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاکتور انجام دهد وچنانچه اخذسه فقره استعالم کتبي ممکن نباشد با تائيد
وموافقت رئيس دانشگاه يا مقامات مجاز ازطرف او به تعداد موجود کفايت مي شود.
تبصره  -چنانچه مسئوليت واحد تدارکاتي بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسول واحد
تدارکاتياست و در صورتيکه دانشگاه فاقد کارپردازباشد مي توان وظايف مندرج در اين بندرابهمتصديان پست های ديگر
سازماني و يا به مامور خريد محول نمود.
ج -در معامالت بزرگ  :به يکي از روش های زير عمل مي شود :
 -1برگزاری مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان کتبي در روزنامه های کثيراالنتشار و يا الکترونيکي در سايت دانشگاه .
 -2برگزاری مناقصه محدود بر اساس نظر رئيس دانشگاه حسب مورد .
 -3ترك تشريفات مناقصه .
تبصره  -دانشگاه مکلف است کليه شرايط کيفي مورد نظر خود را در شرايط و اسناد مناقصه لحاظ نمايد .

ماده - 63ارزيابي کيفي مناقصه گران :
براساس آئين نامه اجرايي بند «ج» ماده  12قانون برگزاری مناقصات واصالحيه های آن صورت مي گيرد( .متن آئين نامه اجرايي
بند (ج ) ماده  12به ضميمه اين آئين نامه مي باشد)
براساس آئين نامه اجرائي پيوست( نظر جناب آقای دکتر حاج ترخاني)
ماده  - 64فراخوان مناقصه :
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد :
 -1نام و نشاني مناقصه گزار .
 -2نوع ،کميت و کيفيت کاال يا خدمات .
 -3نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (.در مورد شرکت های دولتي و هيات امنای ارزی نيازی به اخذ ضمانتنامه نمي باشد).
 -4محل ،زمان و مهلت دريافت اسناد  ،تحقيق و گشايش پيشنهاد ها .
 -5مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتيکه تعيين آن ميسر و يا به مصلحت باشد) .در مواردی که فهرست بهای پايه
وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود درغيراينصورت ازفهرست خاص
تهيه شده توسط دانشگاه استفاده خواهد شد.
ب -فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از يک تا سه نوبت حداقل در يکي از روزنامه های کثيراالنتشار و يا
سايت الکترونيکي دانشگاه منتشر گردد .
ج -مناقصه گزار مي تواند عالوه بر موارد مذکور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه های گروهي و رسانه های ارتباط
جمعي يا شبکه های اطالع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد .
د -در صورتي که نياز به برگزاری مناقصه بين المللي باشد ،يا استفاده از تسهيالت اعتباری خارجي مطرح باشد بايد با کسب
مجوز های مربوطه و با رعايت موازين قانون حداکثر استفاده از توان فني ،مهندسي ،توليدی و صنعتي ،و اجرايي کشور آگهي
مربوطه در يکي ازروزنامه های انگليسي زبان داخل و يک مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه و يا سايت
الکترونيکي دانشگاه منتشر شود .
ح – در آگهي مناقصه بايد تصريح گردد که نقشه ها و برگ شرايط و اسناد مناقصه و مشخصات معامله در محل و يا سايت
الکترونيکي معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء کرده و به پيشنهاد
خود ضميمه و تسليم نمايند.
و -درصورتيکه مزايده يامناقصه برنده داشته باشد،هزينه انتشارآگهي وحق الزحمه کارشناس رسمي دادگستری به عهده برنده
يا برندگان مزايده يا مناقصه مي باشد.
ز -واحدمناقصهيا مزايده گزارمجازاست هزينه تهيه اوراق مناقصه يامزايده را ازمتقاضيان شرکت درمناقصه يامزايده براساس
قيمت تمام شده دريافت نمايدوبه درآمداختصاصي دانشگاه واريزنمايد.
ماده  - 65اسناد مناقصه :
الف  -تمامي اسناد مناقصه بايد درمهلت مقرر در فراخوان و بطور يکسان به همه داوطلبان تحويل شود و يا در سايت
الکترونيکي دانشگاه قابل دسترسي باشد.
ب -اسناد مناقصه شامل و حاوی موارد زير است :
 -1نام و نشاني مناقصه گزار .
 -2نوع و مبلغ تضمين مناقصه (ضمانتنامه بانکي يا فيش واريزی به حساب اعالم شده از سوی دانشگاه).

 -3محل ،زمان و مهلت دريافت اسناد ،تحويل پيشنهاد ها و گشايش آنها .
 -4اعالم مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن اجرای تعهدات.
 -5مدت اعتبار پيشنهادها و تضمين شرکت در مناقصه سه ماه خواهد بود .
 -6شرح کار ،مشخصات فني ،استانداردها ،نوع ،کميت و کيفيت کاال يا خدمات ،روش تهيه و مهلت مقرر برای تسليم پيشنهادها
و تعداد نسخه های آنها .روز و ساعت و محل قرائت پيشنهاد ها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها
در کميسيون مناقصه .
 -7متن قرارداد شامل شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم حاکم برموردمعامله در صورت لزوم .
 -8مدت و محل و نحوه تحويل کاال يا انجام کار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحويل کاال يا
انجام کار کالً يا بعضاً تاخير نمايد .
 -9تصريح اينکه بهای پيشنهادی بايد به مبلغ مشخص يا براساس درصد کسر يا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده بصورت
مکتوب وتعيين تکليف ماليات برارزش افزوده در پاکت دربسته و سالم تسليم شود .
 -10تعيين زمان الزم برای بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز مناسب ترين بها و ابالغ به برنده مناقصه ضرورت دارد .
 -11تصريح اين نکته که شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تکاليف تعيين شده واحد مناقصه گزار مي
باشد .
 -12تصريح اين نکته که واحد مناقصه گزار مکلف است هر گونه کسور قانوني (اعم از بيمه  ،ماليات  ،عوارض و ساير موارد) که
بابت معامله به طرف قرارداد تعلق مي گيرد و مؤسسه قانوناً مکلف به کسر آن مي باشد را از بهای کارکرد يا کاالی تحويلي در
موقع پرداخت مطالبات او کسر کند .
 -13ساير اسنادی که به تشخيص مناقصه گزار الزم باشد .
 -14واحد مناقصه گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتي که حاضر به انجام معامله نشود و
همچنين سپرده نفر دوم را در صورتي که برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد به نفع دانشگاه ضبط
کند .
 -15واحد مناقصه گزار اختيار دارد مقدار کاال يا کار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا کاهش دهد.
مشروط براينکه کليه محاسبات فني نسبت به افزايش يا کاهش متناسب رعايت وتطبيق شود.
 -16واحد مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و يا پيشنهاداتي که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهي
برسد ترتيب اثر نخواهدداد.
 -17ميزان پيش پرداخت درصورتي که به تشخيص واحد مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه الزم باشد وترتيب پرداخت و
واريز آن .
 -18محل توزيع يا فروش نقشه ها وبرگ شرايط ومشخصات درصورت لزوم .
 -19محل توزيع نمونه های ضمانت نامه وقرارداد برای آن (درصورتي که الزم باشد) که دراين صورت ضمانت نامه عينا مطابق
نمونه بايد تنظيم ونمونه قرارداد نيز باقيد اينکه مورد قبول است بايد امضا وضميمه پيشنهاد گردد.
ماده - 66واحد مناقصه گزار در صورتي که ذکر شرايط خاصي را عالوه بر آنچه در ماده  63ذکر ماده شده است ،الزم تشخيص
دهد مشروط براينکه باقوانين ومفاد اين آئين نامه مغايرنباشد مي تواند در متن آگهي يا در نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات
درج نمايد .بطوری که عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد ازآن اطالع حاصل کنند .منظور داشتن امتيازات جديد برای برنده
مناقصه هنگام انعقاد يا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع مي باشد
ماده  – 67شرايط تهيه و تسليم وتحويل پيشنهادها :

الف – شرکت کنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهاد های خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار
تسليم کنند :
 -1تهيه و تکميل اسناد و پيشنهادها .
 -2تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه .
 -3دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب -مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد کمتر از
 10و بيشتراز  60روز باشد .
ج – هيچ يک از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد نمي توانند بيش از يک
پيشنهاد تسليم کنند .
د -شرکت کنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهای خود را بايد در پاکت های جداگانه دربسته مهرشده بر حسب نوع
مناقصه شامل تضمين (پاکت الف)  ،پيشنهاد فني بازرگاني (پاکت ب ) و پيشنهاد قيمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت های
دربسته را در لفاف مناسب و مهرشده تحويل نمايند .
و -هر گونه تسليم  ،تحويل  ،اصالح  ،جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد بصورت قابل گواهي و در مهلت و مکان مقرر در
اسناد مناقصه انجام شود .
ز -در صورتي که به تشخيص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ايجاب کند که نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه های
ضمانتنامه و قرارداد و مدارك ديگری تهيه شود ،دانشگاه ،قبل از نشرآگهي بايد آنها را تهيه کند .
ماده  - 68گشايش پيشنهادها :
الف – پيشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده مي شود .
ب -مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است .
 -1تهيه فهرست اسامي دريافت کنندگان اسناد ( پيشنهاد دهندگان ) ،حاضران و شرکت کنندگان در جلسه .
 -2بازکردن پاکت تضمين ( پاکت الف ) و کنترل آن .
 -3بازکردن پاکت فني وبازرگاني (پاکت ب) .
 -4بازکردن پيشنهاد قيمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارك و امضای آنها و کنار گذاشتن پيشنهادهای غير قابل قبول در
مناقصات يک مرحله ای .
 -5تحويل اسناد و مدارك مربوط به ارزيابي فني بازرگاني به کميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله ای .
 -6تهيه و تنظيم و امضای صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط اعضا کميسيون مناقصه .
 -7تحويل پاکت های قيمت و پاکت تضمين پيشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذينفع .
ج – در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای زمان و مکان تشکيل جلسه گشايش پيشنهادهای قيمت ،در جلسه گشايشپاکت
های"بند ب" اعالم خواهد شد ،اين مدت فقط برای يک بارقابل تمديد است .در اين صورت پاکت های قيمت در يک لفاف درب
بسته شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود .در مناقصات يک مرحله ای ،پيشنهادهای قيمت بي درنگ گشوده و بر
اساس مندرجات اين آئين نامه برنده مناقصه تعيين مي شود .
د -دستگاه مناقصه گزار مي تواند از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهای مالي دعوت
نمايد .
ماده  – 69ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها :
الف – در مناقصات دو مرحله ای ،مناقصه گزار موظف است بر اساس معيارها و روش های اعالم شده در اسناد مناقصه ،ارزيابي
کيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعالم نمايد .

ب -در صورتي که بررسي فني بازرگاني پيشنهاد ها الزم باشد ،نتيجه بررسي طي مهلتي که کميسيون مناقصه معين مي کند به
جلسه بعدی کميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش کميته فني بازرگاني ،پاکت های قيمت پيشنهاد دهندگان که امتياز فني
بازرگاني الزم را احراز کرده اند گشوده مي شود .
ج -هرگونه ارزيابي فني تنها پيش از گشودن پيشنهادهای قيمت مجاز است .
د -پاکت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني که در ارزيابي های فني بازرگاني پذيرفته نشده اند بايد ناگشوده باز گردانده شود .
ماده  - 70در صورتيکه در مدت مقرر پيشنهادی نرسيده باشد ويا کميسيون مناقصه نيزبرنده ای تعيين نکرده باشد واحد
مناقصه گزار مي تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را برای اخذ تصميم الزم به کميسيون ترك تشريفات مناقصه احاله کند .
ماده  – 71ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه :
الف – هنگام ارزيابي مالي مناقصه گری که مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد وبرنده
دوم درصورتي اعالم مي شود که تفاوت قيمت پيشنهادی وی با برنده اول کمتراز مبلغ تضمين باشد .
برنده دوم مناقصه درصورتي اعالم مي شودکه ضمن قرارگرفتن دراولويت دوم کيفيت مورد نظر تفاوت افزايش قيمت پيشنهادی
وی نسبت به برنده اول کمتراز مبلغ سپرده تضمين باشد.
ب -پس از گشودن پاکت های قيمت ،چنانچه بررسي قيمت ها و تجربه و کنترل مباني آن الزم باشد ،کميسيون مناقصه مي تواند
بررسي آن را به کميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و کميته فني بازرگاني حداکثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به کميسيون
مناقصه اعالم مي کند .
ج -پس از گشودن پيشنهاد های قيمت ،در مواردی که رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف او برنده مناقصه را اعالم کرده باشد .
د -درکليه خريدها به تشخيص رئيس دانشگاه  ،مناقصه گران وفروشندگان کاالهای باکيفيت داخلي نسبت به مناقصه گران
وفروشندگان خارجي ترجيح دارند.
ه -مناقصه گزار در مواردی که ميسر باشد بايد قبل از روز افتتاح پيشنهاد ،شاخص قيمتهای مربوط به مورد مناقصه را با وسايل
مقتضي و مطمئن تهيه نموده در پاکت دربسته شده در اختيار کميسيون مناقصه قراردهد تا روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت
پيشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصميم کميسيون مناقصه قرارگيرد  .تا در تشخيص مناسب ترين قيمت توسط اعضاء
کميسيون استفاده گردد .
و -در صورتي که حائز حداقل بها بيش از يک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با يکي از آنها در مهلتي که کميسيون تعيين
خواهد کرد بين آنها توافق نشود ،حق تقدم با برنده مناقصه ای خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد .در صورتي که
حائزين حداقل بها واجد شرايط يکسان باشند کميسيون برنده مناقصه را از طريق اخذ نظر هيات رئيسه دانشگاه اعالم خواهد
کرد.
ماده  -72کميسيون مناقصه نتيجه مناقصه را به رئيس واحد مناقصه گزار اعالم و نتيجه به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد.
ماده  - 73انعقاد قرارداد :
الف – برنده مناقصه موظف است ظرف مدت  20روز به جز ايام تعطيل ضمن ارائه ضمانت انجام تعهدات نسبت به عقدقرارداد با
واحدمناقصه گزار اقدام نمايد و اين مدت حسب ضرورت ودرخواست برنده مناقصه درصورت قبول واحدمناقصهگزاربمدت
 20روزديگر قابل تمديد است .پس ازگذشت اين مدت واحدمناقصه گزار ميتواند برنده مناقصه را منصرف تلقي کرده نسبت به
ضبط تضمين شرکت درمناقصه برنده اول اقدام ونفر دوم مناقصه راجهت عقد قرارداد دعوت نمايد.

ب -قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده منعقد خواهد شد .چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد در مدت تعيين شده
امتناع نمايد و يا ضمانتانجام تعهدات را در مدت مذکور ارائه ننمايد ،تضمين مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي
گردد .در صورت امتناع نفر دوم ،تضمين وی نيز ضبط ميگردد.دراين صورت بنا به درخواست واحد مناقصه گزارمناقصه تجديد يا
موضوع برای طرح درکميسيون ترك تشريفات مناقصه به رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان پيشنهاد خواهد شد.
درمعامالتي که تحويل مورد معامله درمدت  15روز ميسرنباشد بايد قرارداد منعقد شود درقرارداد بايد نکات زير قيد گردد :
 -1نام متعاملين .
 -2مدت انجام تعهد و محل وشرايط تحويل مورد معامله.
 -3ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردی که برنده معامله در انجام تعهدات جزاً يا کالً تاخير نمايد .
 -4الزام تحويل کاال بر طبق نمونه ممهور ،در صورتي که تهيه نمونه الزم باشد ،در اين صورت بايد نمونه کاال با مهر طرفين
معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگهداری شود .
 -5اقرار برنده معامله به اين که از مشخصات کاال يا کار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل کاال يا انجام کار اطالع کامل دارد.
 -6اختيار مناقصه گزار نسبت به افزايش يا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان  %25مقدار مندرج در قرارداد  .مشروط
بر اينکه کليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا کاهش متناسب رعايت و تطبيق نمايد .
 -7بهای مورد معامله و ترتيب پرداخت آن ،در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد .بهای مورد معامله برآورد و در
قرارداد ذکر مي شود .ولي بهای کارهای انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد .
 -8مبلغ پيش پرداخت حداکثرتاسقف %25کل معامله درقبال اخذ تضمين معتبر خواهد بود ومازاد بر آن با تائيد هئيت رئيسه
دانشگاه امکانپذير مي باشد.
 -9اخذتضمين شرکت درمناقصه  ،انجام تعهدات  ،حسن انجام کار و پيش پرداخت براساس دستورالعملي خواهد بودکه به
تصويب هيات رئيسه دانشگاه مي رسد.
 -10اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معامالت
دولتي و کشوری مصوب دی ماه سال . 1337
 -11ساير شرايطي که مورد توافق طرفين معامله قرارگيرد مشروط بر اينکه متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط مناقصه
ذکر شده برای فروشنده نباشد .
 -12رعايت مفاد ماده  38قانون تامين اجتماعي وآئين نامه مربوطه توسط کارفرما وپيمانکار.
ماده  - 74تجديد و لغو مناقصه :
الف – مناقصه در شرايط زير به تشخيص رئيس واحد متقاضي تجديد مي گردد :
 -1کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه .
 -2امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .
 -3باال بودن قيمت ها به نحوی که انجام معامله از نظردانشگاه توجيه اقتصادی نداشته باشد.
 -4رای هيات رسيدگي به شکايات دانشگاه .
 -5درخواست واحد متقاضي مناقصه جهت دستيا بي به خدمات و يا تجهيزات برتر و روز آمد تر نسبت به شرايط اعالم شده در
زمان برگزاری مناقصه .
 -6پايان مدت اعتبار پيشنهادها
ب -مناقصه در شرايط زير لغوو منتفي مي شود :
 -1تغييرات زيادی در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد .
 -2نياز به کاال يا خدمات موضوع مناقصه تغيير و يا مرتفع شده باشد .

 -3پيش آمدهای غير متعارف نظير جنگ ،زلزله ،سيل و مانند آنهاکه نيازبه انجام معامله را منتفي سازد. .
 -4تشخيص کميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران .
 -5رای هيات رسيدگي به شکايات موسسه .
ج -مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را به آگاهي همه مناقصه گران برساند .
ماده  – 75نحوه رسيدگي به شکايات :
الف – چنانچه هريک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از اين آئين نامه اعتراض داشته باشد ميتواند به باالترين مقام
دستگاه مناقصه شکايت کند .
ب -منا قصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاريخ دريافت شکايت ،رسيدگي های الزم را به عمل آورده و در
صورت وارد دانستن اعتراض ،مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي که شکايات را وارد تشخيص ندهد ،ظرف مهلت
تعيين شده جوابيه الزم را به شاکي اعالم نمايد .
ماده  – 76اعضـای کميته يـا کميسيون فني  ،بازرگاني و مالي درمواقع ضروری به انتخاب رئيس دانشگاه انتخاب مي گردند.
ماده  - 77در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دانشگاه مناقصه گزار به تشخيص يک هيئت سه نفره مرکب از
مقامات مذکور درماده  59اين آئين نامه ميسرنباشد  ،مي توان معامله را به طريق ديگری انجام داد ودراين صورت هيئت ترك
تشريفات مناقصه بارعايت صرفه وصالح دانشگاه ترتيب انجام اين گونه معامالت را بارعايت سايرمقررات مربوط در هرمورد برای
يک نوع کاال يا خدمت تعيين واعالم خواهد شد.
ماده  - 78اعضای کميسيون ترك تشريفات مناقصه شامل :
 -1معاون توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع دانشگاه .
 -2نماينده رئيس دانشگاه.
 -3مدير امور مالي دانشگاه .

نظر جناب آقاي دكتر حاج ترخاني :هيات رئيسه  ،هيات امناء
تبصره  -1جلسات با حضور سه نفر اعضای مربوطه رسميت دارد و کليه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هيئت وابراز نظرخود
نسبت به گزارش توجيهي واحد اجرايي مربوط در مورد تقاضای ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند.
لکن تصميمات هيئت با رای اکثريت اعضاء معتبر خواهد بود .
تبصره  -2در اجرای ماده 77اين آئين نامه در صورتي که مبلغ معامله ده برابر وکمترازپنجاه برابرنصاب معامالت کوچک باشد
انجام معامله پس ازتصويب وتائيد هيات های سه نفری موضوع اين ماده حسب مورد مجاز خواهد بود
تبصره  -3در اجرای ماده 77اين آئين نامه در صورتي که مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر وکمتراز دويست برابر نصاب معامالت
کوچک باشد ،انجام معامله پس از تصويب هيات های سه نفری موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد رئيس دانشگاه مجازخواهد
بود.
تبصره  -4دراجرای ماده  77اين آئين نامه درصورتي که مبلغ معامله بيش ازدويست برابروکمترازچهارصدبرابر نصاب معامالت
کوچک باشد انجام معامله پس ازتصويب هيت های سه نفری موضوع اين ماده حسب مورد باتائيد هيئت رئيسه دانشگاه
مجازخواهدبود.

تبصره  -5دراجرای ماده  77اين آئين نامه درصورتي که مبلغ معامله بيش ازچهارصدبرابر نصاب معامالت کوچک باشد انجام
معامله پس ازتصويب هيت های سه نفری موضوع اين ماده حسب مورد باتائيد هيئت رئيسه وتصويب هيات امنا وتائيد وابالغ
رئيس هيات امنا مجازخواهدبود.
ماده  - 79مناقصه محدود به تشخيص رئيس دانشگاه وبراساس ماده  26قانون برگزاری مناقصات وآئين نامه های مربوطه
درموارد زير برگزار مي شود( :نظرآقای دکتر حاج ترخاني:آئين نامه اجرائي پيوست شماره )
الف – وجود فهرست های مناقصه گران صالحيت دار معرفي شده توسط مراجع ذيصالح دولتي .
ب -وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالحيت دار درمناقصه محدود نيازی به انتشار آگهي نمي باشد .صرفا براساس آئين نامه
اجرايي بندالف ماده  26قانون مناقصات انجام ميشود.
ج -دعوت نامه شرکت درمناقصه بايد به تمام مناقصه گران فهرست ارسال گردد.
ماده  – 80تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود :
الف – در موردمعامالت جزئي بوسيله ومسئوليت انبار دار ويا تحويل گيرنده کاال برچسب مورد و درمورد خدمات غيرقراردادی
ازطريق گواهي انجام کار .
ب -در مورد معامالت متوسط بوسيله ومسئوليت انباردار ويا تحويل گيرنده کاال ونماينده قسمت تقاضا کننده .
ج -در مورد معامالتعمده به استثنای امورساختماني وسايرامور فني  ،بوسيله ومسئوليت انباردارياتحويلگيرندهکار ونماينده
قسمت تقاضا کننده ونماينده رئيس دانشگاه صورت مي گيرد  .درمورد تحويل گرفتن دارو و مواد شيميايي برای بيمارستانها
حضور مسئول مربوطه که ازطرف رئيس واحد تعيين خواهد شد نيزضروری مي باشد  .درموارد امور ساختماني  ،راه سازی
وبطورکلي امورفني يک يا دونفر متخصص فني حسب مورد به انتخاب رئيس دانشگاه يا مقام مجاز ازايشان شرکت خواهند کرد.
تبصره  -تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند(ج) اين ماده با تنظيم صورت مجلس بايد انجام شود و پس از اينکه مسلم
شد کاال يا خدمات دارای تمام مشخصات الزم مي باشد ،مراتب و مقدار آن در صورت مجلس ذکر و از طرفمسئوالن با ذکر نام و
نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء گرفته شود  .دربندالف گواهي تطبيق مشخصات ومقدار کاال يا خدمات بعهده انبار دار يا
تحويل گيرنده مي باشد.
ماده  - 81برای کاالهای تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار  ،رسيد انبار يا رسيد وتحويل مستقيم که دارای شماره
مسلسل باشد صادر گردد و به امضاء انباردار برسد ودر دفترانبار وکارت مربوطه ثبت وشماره ثبت دفترانبار در روی قبض وکارت
ذکرگردد وي ک نسخه از رسيد انبار نيز به امورمالي دانشگاه ارسال گردد مفاد اين ماده مي تواند بصورت الکترونيکي ومکانيزه
انجام شود.
تبصره  -در مواردی که کاال در خارج از انبار تحويل ميگردد و به انبار وارد نمي شود ،يا امکان ورود و نگهداری کاال درانبار نمي
باشد ،با درنظرگرفتن مفاد مواد  81و 80اقدام خواهد شد وتحويل گيرنده کاال بجای انباردار تکاليف مربوطه را انجام خواهد داد و
رسيد يا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدورقبض انبار يا به منزله قبض انبار مي باشد.
ماده  - 82در صورتي که در شرايط معامله برای تحويل مورد معامله عالوه بر آنچه در مواد  81و  80تعيين شده تکاليف ديگری
توسط رئيس دانشگاه پيش بيني شده باشد الزم االجرا مي باشد.
ماده  - 83در موارديکه بين مسئوالن تحويل مورد معامله مذکور در بندهای (ب و ج) ماده  80از لحاظ مشخصات و ساير مسائل
مربوط به کار يا کااليي که بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشد هريک ازمسئوالن مذکور نظر خودرا درصورتمجلس قيد

خواهد کرد وترتيب انجام مورد معامله درمراکز ازطرف دانشگاه يا واحد اجرائي مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصير ومطلع
تعيين خواهد شد.
ماده  – 84مزايده درمعامالت به طرق ذيل صورت مي گيرد :
الف – در مورد معامالت جزئي به بيشترين بهای پيشنهادی به تشخيص ومسئوليت کارپرداز ويا مامورفروش باکسب مجوز از
رئيس واحد اجرايي .
ب -درمورد معامالتمتوسط ازطريقحراج محلي يا انتشار آگهي باکسب مجوز ازمعاون توسعه مديريت وبرنامه ريزی منابع به
بيشترين بهای پيشنهادی از طريق رئيس واحد درخواست کننده وبا مسئوليت ايشان انجام خواهد شد :
 -1اطالعات کلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و محل و ساعت حراج و ساير شرايطي که الزم باشد در
اطالعيه حراج محلي ويا انتشار آگهي منعکس خواهدشد.
 -2مورد معامله بايد قبالً توسط کارشناس منتخب معاون توسعه ارزيابي شود و حراج از بهای تعيين شده شروع گردد و به
خريداری که باالترين بها را پيشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً مورد ارزيابي
قيمت قرارگيرد ومزايده انجام پذيرد.
ماده  -85درمورد مزايد معامالت بزرگ به تشخيص معاونت توسعه وبه شرح زيرانجام ميشود:
 -1در آگهي مزايده شرايطي که طبق اين آئين نامه برای آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتيکه با عمل مزايده منطبق باشد
بايد رعايت شود .
 -2مقرراتي که در آئين نامه در مورد ترتيب تشکيل کميسيون مناقصه و اتخاذ تصميم در کميسيون مذکور اجرای تصميم
کميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده ،در صورتيکه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود .

ماده  - 86اعمال نظارت مالي بر مخارج مؤسسه و واحدهای اجرايي از نظر انطباق با اين آئين نامه و ساير مقررات عمومي دولت و
دستورالعمل های دانشگاه توسط مديرمالي دانشگاه صورت مي گيرد وعمليات انجام شده در صورتهای مالي منعکس و توسط
حسابرس پس از هزينه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده  - 87به منظور وحدت رويه در شناسايي عمليات مالي  ،دانشگاه و کليه واحدهای تابعه مکلفند هزينه ها و عملياتمالي را
روزانه درنرم افزاری مالي و صورتمجلس قيد خواهد کرد وترتيب انجام مورد معامله درمراکز ازطرف دانشگاه يا واحد اجرائي
مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصير ومطلع تعيين خواهد شد.
ماده  - 88در مواردی که بر اثر تعهد زايد براعتبار ياعدم رعايت مقررات اين آئين نامه خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف
دانشگاه درآيد ،واحد اجرايي مربوطه مکلف به رد معامله مزبور مي باشد و در صورتي که رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از
قبول آن امتناع کند و همچنين در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول است و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا
اعتبارات سال بعد واحد اجرايي مربوطه قابل پرداخت مي باشد واقدامات فوق مانع تعقيب نخواهدبود اينگونه موارد الزم است
درگزارش حسابرس به نحومناسب منعکس گردد .انجام تعهدات دانشگاه درقالب بودجه تفصيلي دانشگاه بالمانع مي باشد.

ماده  - 89تامين اعتبار ضروری است و هرگاه بر اثر گواهي خالف واقع مسئولين امور مالي و با دستور مقامات مجاز ديني اضافه
براعتبارات برذمه واحد اجرايي تابعه ايجاد شود ،ملزم به پاسخگوئي به رئيس دانشگاه بوده و طبق مقررات انضباطي واداری با آن
برخورد خواهد شد
ماده  - 90چنانچه مدير امور مالي دانشگاه دستوری را خالف مقررات تشخيص دهد مکلف است مراتب را کتباً
با ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور گزارش نمايد .در صورتي که صادر کننده دستور مربوط اجرای دستور صادره را بخواهد
کتباً بايد دستور مجدد با قيد عبارت «به مسئوليت اينجانب» صادرنمايد .دراين صورت مديرامورمالي مکلف به اجرای
دستوربوده وبه حسابرس دانشگاه در زمان رسيدگي به حساب ها پس از بررسي گزارش مدير امور مالي مراتب را با اظهار نظر
صريح بايد در گزارش خود منعکس و هيات امناء را نسبت به موضوع مطلع سازد .
تبصره  -در صورتي که رئيس يا مسئول امور مالي واحد تشخيص دهد که پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراتب را کتباً به
رئيس واحد اجرائي اعالم مي کند  .هر گاه رئيس واحد اجرايي مسئوليت امر را کتباً به عهده بگيرد رئيس و مسئول امور مالي
واحد اجرائي مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع را کتباً به مديرامور مالي دانشگاه وحسابرس گزارش دهد .
ماده  - 91دانشگاه مي تواند اموال منقول و لوازم مازاد بر احتياج و اثاث فرسوده خود را به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام
مجازی که ايشان تعيين مينمايد واموال غيرمنقول را باکسب مجوز ازهيات امناء به مؤسسات دولتي ،فرهنگي يا خيريه وعام
المنفعه به صورت اماني وقطعي اهداء نمايد و يا به فروش برساند ( .به استثنای اموالي که جز نفايس علمي يا آثار و بناهای
تاريخي است ) و اگر فاسد شده باشد با تائيد دو نفر کارشناس منتخب رئيس دانشگاه معدوم نمايد و آثار آن را در حساب ها
شناسايي نمايد .
عوايدحاصل از فروش اموال مزبور به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه منظور خواهد شد و همچنين دريافت هرگونه اموال،
ماشين آالت و تجهيزات (اعم از منقول و غير منقول ) از ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و نهادها (دولتي و
غيردولتي)وافرادحقيقي و حقوقي بالمانع بوده و پس از ارزيابيکارشناس منتخبرئيس دانشگاه به حسابداراييهای دانشگاه
منظور و ثبت خواهد شد .
ماده  - 92کليه دارايي ها و اموال ،ماشين آالت و تجهيزات دانشگاه مي بايست وفق دستورالعمل هيات امنا دارای شناسنامهای
ميباشندکه نشان دهنده قيمت تمام شده تاريخي  ،عمر مفيد ،نرخ استهالك ،روش محاسبه استهالك ،استهالك انباشته ،ارزش
دفتری ،ارزش اسقاط ،محل استقرار ،شماره سند حسابداری خريد ،محل تامين اعتبار ،محل خريد ،دوره گارانتي است ،دفاتر
رسمي دانشگاه مبنای تکميل اطالعات اين شناسنامه خواهد بود .
تبصره -دارائيهائي که فاقد قيمت تمام شده تاريخي مي باشند توسط کارشناس خبره منتخب رييس دانشگاه براساس ارزش
جاری قيمت گذاری وثبت مي شود.
ماده  - 93مسئوليت نظارت برنحوه استفاده از اموال منقول وغيرمنقول که دراختيار واحدهای اجرايي متضامنا به عهده رئيس
امور مالي ورئيس واحد اجرايي است وحفظ ونگهداری آن با استفاده کننده ونگهداری حساب ريالي ومقداری اموال نيزبه عهده
امين اموال دانشگاه است .
ماده  - 94اختالف ناشي از معامالت موضوع اين آئين نامه که بين طرفين معامله ايجاد مي شود در کميسيوني مرکب از حداقل
سه نفر که از طرف رئيس دانشگاه تعيين خواهد شد مطرح مي گردد و تصميم حداکثر افراد کميسيون الزم االجرا است .

ماده  - 95حقوقي که بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها برای دانشگاه ايجاد مي شود جز در مورد احکام قطعي محاکم
دادگستری که الزم االجرا خواهد بود کالً يا بعضاً قابل بخشودن نيست .
ماده  - 96وجوهي که بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين که منشاء اين دريافت اضافه اشتباه پرداخت کننده
يا مامور وصول يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينکه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقام
قضايي حاصل شود توسط واحد مربوطه بنحوی که در اداء حق ذينفع تاخيری صورت نگيرد بدون محاسبه خسارت تاخير تاديه ،
قابل برگشت است .
ماده  - 97مطالبات دانشگاه از اشخاصي که به موجب احکام و اسناد الزم االجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات
اجرايي قانون اجرای احکام و آئين نامه اجرای اسناد رسمي قابل وصول خواهد بود .
ماده  - 98برای تقسيط بدهي اشخاص به دانشگاه و يا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نيز جريمه های نقدی ناشي از استنکاف
يا عدم پرداخت به موقع بدهي ،رئيس دانشگاه مجاز است بدهي های مذکور را حداکثر تا مدت دو سال تقسيط نمايد  .تقسيط
بدهي برای مدتي بيش از دو سال موکول به موافقت هيات رئيسه خواهدبود .
تبصره – تقسيط بدهي يا دادن مهلت  ،مانع از تعقيب قانوني متخلفين يا مجرمين ذيربط توسط دانشگاه يا ساير مراجع ذيصالح
نخواهد بود .
ماده  - 99اعضا هيات امناء  ،هيات رئيسه دانشگاه و وابستگان درجه اول ايشان (همسران ،فرزندان ،والدين ،خواهر ،برادر )
اجازه معامله با دانشگاه را نداشته و در صورت وجود اين گونه معامالت ،الزم است صورت مقداری و ريالي آن را با ذکر دالئل به
هيات امناء گزارش گردد .
ماده  - 100دانشگاه ميتواند براساس درخواست واحد اجرائي وتائيد کارشناس ويا کارشناسان منتخب معاونت توسعه حسب مورد
نسبت به خريد تجهيزات و لوازم موردنيازکه قبال" مورد استفاده قرارگرفته است با رعايت صرفه وصالح دانشگاه به قيمتي که
کارشناسان مذکور تعيين وتائيد مي نمايندخريداری نمايد..
ماده  - 101به دانشگاه اجـازه داده مي شود جهت استفـاده از ظرفيت هـا وامکانات موجود نسبت بـه ايجاد شرکت های دانش
بنيان يا ساير موارد مشابه با مشارکت اعضاء هيات علمي وکارکنان متخصص ومتبحر خودبراساس دستورالعملي که به تصويب
هيات رئيسه دانشگاه ميرسد اقدام نمايد.
ماده  -102به دانشگاه اجازه داده مي شود برای ظرفيت مازاد برنياز خود دانشجو پذيرش کرده وهزينه آن را براساس قيمت تمام
شده از متقاضيان دريافت نمايد ودرقالب اين آئين نامه هزينه نمايد.
ماده  –103نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امور مالي اعم از نقدی و يا جنسي و اوراقي که در حکم وجه نقد است با اعالم
واحد مربوط و با نظر کميته مالي منتخب هيات امنا از محل اعتباری که در بودجهدانشگاه تحت عنوان ( اعتبار جبران نقصان و
تفريط امور مالي) منظور مي شود ،تامين مي گردد .اين اقدام مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود .
تبصره  -وجوهي که بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول مي شود به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه منظور مي گردد .

ماده  – 104دانشگاه ميتواند در موارد خاص ناشي از کسر مدارك ،سرقت ،آتش سوزی و ساير حوادث که دسترسي به اصل اسناد
و مدارك اثبات کننده خرج در حساب ها ميسر نباشد به تشخيص کميته ای مرکب از  3نفر به انتخاب رئيس دانشگاه موضوع را
بر اساس قرائن و شواهد موجود بررسي و در صورت صالحديد با تنظيم صورت مجلس پس از تصويب هيات رئيسه به هزينه
قطعي منظور و در صورتهای مالي اعمال و تسويه گردد.
ماده-105در مواردی که در تفسير اين آئين نامه اختالف نظر وجود داشته باشد مرجع تعيين کننده رئيس هيات امناء  ،خواهد
بود .

