
 مؤسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون

 تحقیقاتی و عالی آموزش

 مجلس شوراي اسالمی 81/81/8631مصوب تاريخ 

 وزارتین رسمی هاي مجوز براساس که تحقیقاتی و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی امور (1 ماده

 شود دراين قانون )موسسه( نامیده  می يا شده تاسیس پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت و عالی آموزش و فرهنگ

 رفته بکار قانون اين در که اصطالحاتی (تبصره.باشند می آن اجرايی هاي نامه آيین و قانون اين تابع صرفاً و شوند می

  .باشد می مربوط مقررات و قوانینر د مندرج تعاريف تابع است

 شده برآورد اختصاصی درآمدهاي معادل) اختصاصی اعتبارات همچنین و موسسات اين انیعمر و جاري اعتبارات (2 ماده

 .شود می تصويب و منظور کشور کل بودجه در کمک بصورت طرح و برنامه قالب در صرفاً ساله همه (موسسات سوي از

 اعتبارات درمورد و صوبم بودجه دوازدهم سه مآخذ به حداقل ، ماه هرسه عمرانی و جاري اعتبارات تخصیص (3 ماده

 هر اختیار در ذيربط اجرائی دستگاههاي طريق از است شده واريز خزانه به که وصولی درآمدهاي کلیه معادل اختصاصی

 .گیرد می قرار موسسات از يک

 تعهد قابل مالی سال آخر تا کشور کل بودجه درقانون منظور اختصاصی و عمرانی و جاري اعتبارات کلیه (4 ماده

 موسسه سال آن تفصیلی بودجه ضمن و منتقل بعد سال به هرسال نشده مصرف اعتبارات وجوه مانده و است داختوپر

 .شد منظورخواهد

  تکمیل و اجرا جهت در توانند می قانون اين موضوع موسسات کلیه ( 5 ماده

 

 کمکهاي و هدايا از عمرانی و تحقیقاتی و آموزشی هاي برنامه و ها پروژه

 آيین تابع مردمی کمکهاي اينگونه کردن هزينه نحوه و نمايند استفاده مردمی

 وزارتین تصويب به ذيربط موسسات امناء هیأت پیشنهاد به که بود خواهد اي نامه

 .برسد مربوطه

 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت و عالی آموزش و فرهنگ وزارتین به ( 6 ماده

 نگهداري تعمیر، احداث، براي الزم تتسهیال ايجاد درجهت شود می داده اجازه

 أت هی اعضاي مسکن تامین و دانشجوئی خوابگاههاي ها، سرويس سلف خدمات و

 پیشنهاد با شرکتها اين اساسنامه که نمايد تأسیس خاص سهامی شرکت ، علمی

 به پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت و عالی آموزش و فرهنگ وزاري مشترك

 .رسید دخواه وزيران هیأت تصويب

 و نگهداري را ها هزينه و اعتبارات کلیه حساب مکلفند موسسات اين ( 7 ماده



 از پس و تنظیم را سال هر نهائی حساب و ماه هر پرداخت و دريافت صورتحساب

 در حسابرسی يا رسیدگی جهت مربوطه مدارك و اسناد همراه به ذيحساب گواهی

 پراخت و دريافت صورتحساب از نسخه يک و دهند قرار محاسبات ديوان اختیار

 .نمايند ارسال دارائی و اقتصادي امور وزارت به را سال هر نهائی حساب و ماه هر

 براساس را ساالنه شده انجام عملیات گزارش مکلفند موسسات اين ( 8 ماده

 و فرهنگ و بودجه و برنامه کمیسیونهاي به ، بودجه در شده بینی پیش اهداف

 و برنامه سازمان و اسالمی شوراي مجلس بهزيستی و يبهدار و عالی آموزش

 .نمايند ارسال بودجه


