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 مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران       
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همکاران محترم مالی کلیه واحدها توجه فرمایند ثبت قرارداد ها در پایگاه اطالعات قراردادهای کشور به -1

میبایست پرینت ثبت قرارداد در سامانه مذکور ضمیمه سند شناسایی  الزامی می باشد .لذا cdb.mporg.irنشانی 

 قرارداد گردد.

قانون ارتقا سالمت اداری و مقابله با مفاسد و  3.بند ب ماده 140قانئن بودجه کل کشور سال  19استناد:بند و تبصره 

 ریاست محترم سازمان برنامه بودجه . 28/12/97مورخ  97/74789بخش نامه شماره 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هفت برابر پاداش پایان خدمت مقامات ، روسا ، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی حداکثر معادل -2

تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست حداقل حقوق و مزایای شاغلین در ازای هر سال خدمت حداکثر 

 (ریال خواهد بود.000/000/720/4میلیون)

 1400قانون بودجه کل کشور سال  12ف تبصره بند ال 6جزء  :استناد

----------------------------------------------------------------------------------

دارای خرید کاالهای خارجی )اعم از ساخته شده ، قطعات ، ملزومات ، و تجهیزات و غیره تحت هر عنوان (-3

قانون محاسبات عمومی  5و  4 3و 2ی دستگاههای دولتی )موضوع ماده نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمام

قانون مدیریت خدمات کشوری  17قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده  5کشور( و ماده 

فاده می و همچنین تمامی دستگاهها و یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی یا دولتی است

 کنند ممنوع می باشد.

 هیات وزیران. 23/7/90مورخ  47364/ت /145359استناد:تصویب نامه  شماره 

---------------------------------------------------------------------------------- 

سقف ناخالص حقوق  و مزایای مستمر و غیر مستمر)مجموع دریافتی(گروههای مختلف حقوق بگیر در -4

قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح ، وزارت اطالعات و  29دستگاههای اجرایی موضوع ماده 

ارکنان کشوری و لشکری سازمان انرژی اتمی)به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی ایران( از قبیل ک

 ،اعضای هیات علمی 



 

( برابرحداقل 21از ) 1400دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال 

ن مدیریت قانو 76و دستمزد موضوع ماده (برابر حداقل حقوق 15حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به )

کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است خدمات کشوری کاهش می یابد. 

 .کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

 1400قانون بودجه کل کشور سال  12بند الف تبصره  7استناد : جزء 

 

 آیا پاداش پایان خدمت به کارمندانی که استعفا دهند تعلق می گیرد؟-5

قانون  17با عنایت به عبارت ) به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند( مندرج در ماده  "پاسخ : خیر 

مدیریت خدمات کشوری ، شرط پرداخت پاداش بازنشستگی ، باز نشسته شدن کارمند می باشد لذا به کارمندان 

 مستعفی این پاداش تعلق نمی گیرد.

 سازمان اداری و استخدامی کشور. 24/2/98مورخ  86062استناد: نامه شماره 

 آیا ارزش افزوده در تعیین و تغییر طبقه معامالت اثری دارد؟-6

ارزش افزوده نصاب  "ارزش افزوده در تعیین و تغییر طبقه معامالت اثری ندارد. به عبارت ساده تر  "پاسخ: خیر  

 "معامالت را جابجا نمیکند.

 حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات معاونت 5/6/96-762استناد : نامه شماره 

 دارا باشند : "قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میشوند که دو شرط زیر را تواما-7

قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه )قراردادهای پیمانکاری( با ضوابط تیپ سازمان مزبور -1

 نعقد شده باشد.)قراردادهای مشاوره ای(م

تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ) اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ( -2

  تامین شده باشد.

  شورای عالی تامین اجتماعی. 133و  129استناد: پیوست شماره یک مصوبات 

 



 

و  1400و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال  پرداخت هر گونه وجهی جهت تعمیرات اساسی و ماشین آالت-8

همچنین هرگونه پرداخت بابت تجهیز نگهداری و سایر هزینه ها از هر محل )درآمد های اختصاصی سایر منابع و یا 

 اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی( برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.
 ر قانونی در اموال و وجوه عمومی محسوب می گردد.عدم رعایت این قاعده به منزله تصرف غی

ضوابط اجرایی بودجه سال قبل از تایید و پرداخت اسناد مالی مربوط  29ماده  2ذیل بند  1استناد : برگرفته از تبصره 

 به اماکن دولتی ، از ثبت آنها در سامانه سادا مطمین شوید . بهترین گزینه برای این کار واحد ممیزی شماست پس

را به ایشان واگذار فرمایید. در هر حال در صورت عدم ثبت در سامانه ، پرداخت اسناد مربوطه تبعات این مهم 

 قانونی در بر خواهد داشت.

)ماه جاری( 1400دستگاههای اجرایی تا پایان اردیبهشت ماه  12نکته : الزم به ذکر است بر اساس بند ج تبصره 

----مانه را دارند.لذا طبیعتا کنترل های فوق بعد از این تاریخ اجرایی می گردد.فرصت ثبت اموال غیر منقول در سا

---------------------------------------------------------------------------------- 

 در ذهن داشته باشیم : 1400چند عدد مهم که باید در پرداخت های پرسنلی سال -9

 ( ریال 000/110اکثر یکصد و ده هزار)کمک هزینه غذای روزانه حد 

ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل )سرویس( سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر 

( ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و باالتر ماهانه حداکثر یک میلیون و 000/000/2دو میلیون )

 ( ریال .000/270/1دویست هفتاد هزار )

مهد کودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه 

 (ریال .000/590/1حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار )

 1400ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  11ماده  2استناد : تبصره 

حقوق اعضای هیات علمی رسمی )آموزشی و پژوهشی(دانشگاهها و موسسات نرخ مالیات بر در آمد -10

 درصد بوده و شامل کسر مالیات پلکانی نمی گردد. 10آموزش عالی 

 بدیهی است مالیات حقوق اعضای هیات علمی پیمانی ، طرحی ، قراردادی به صورت پلکانی محاسبه میگردد.

 .1400قانون بودجه سال  12بند الف تبصره  4استناد : برداشت از جزء 



 

  الی(ر43413) 1400در سال  یدانشگاههاو موسسات آموزش عال یعلم اتیه یحقوق اعضا بیرض-11

  الی( ر3048) 1400در سال  یخدمات کشور تیریمشمول قانون مد نیحقوق  شاغل بیضر

 

کارمندان  یبرا یخدمات کشور تیریقانون مد76موضوع ماده  نیمستمر شاغل یحداقل حقوق و فوق العاده ها 

 شده است .  نییتع الی(ر22468000) 1400قانون  در سال  نیمشمول ا ییاجرا یدستگاهها

 

 ه58708/ت8013به شماره  رانیوز ئتینامه ه بیاستناد : تصو 

 1400/1/29 خیتار به

.--------------------------------------------------------------------------------- 

 پرسش :-12

 یدست دوم ) مستعمل (توسط دستگاهها یکاال دیبودن کاالها و لوازم نو ،خر ابیبا توجه به گران بودن و کم ایآ

 ؟ راستیامکانپذ یدولت

 : پاسخ

 مستعمل باشد .  رینو و غ دیشده با یداریخر یادار زاتیو تجه یدکی، لوازم  کاالها

 

 مناقصه یراهنما4-3استناد : بند  

 

 : یلیتکم اطالعات

کارشناس و  دییو تا یبراساس درخواست واحد اجرائ تواندی:دانشگاه م یو معامالت ینامه مال نییآ100استناد ماده  به

و لوازم  زاتیتجه دیمنابع حسب مورد نسبت به خر یزیو برنامه ر تیریکارشناسان منتخب معاونت توسعه مد ای

که کارشناسان مذکور  یمتیصرفه و صالح دانشگاه به ق تیمورد استفاده قرار گرفته است با رعا "که قبال ازیمورد ن

 .دینما یداریخر ندینما یم دییو تا نییتع



 

 الزمه  یومراقبتها فیاسناد و تکال یگانیبا-13

 

 یقفسه بند لیاستاندارد از قب طیبا شرا دمتناسبیو راکد با یاعم از جار یاسناد و مدارک مال ینگهدار یکیزیف یفضا

 مطلوب باشد. یو حفاظت یمنیا ستمیس یکه دارا قیحر یاخطار و اطفا لیاز خاک و رطوبت، مجهز به وسا یعار ،یکاف

کشور و  یقانون محاسبات عموم 31ماده  2به استناد بند  یاسناد و دفاتر مال ینظارت بر حفظ و نگهدار تی* مسئول

 یمشابه در دستگاهها نیعناو ایو  یکل امور مال رانی، مد - حسابانیذ -و مقررات مرتبط با موضوع با  نیقوان ریسا

 خواهد بود.* ییاجرا

اعتبار به همراه ضمائم سال و نوع  کیشماره ثبت دفتر روزنامه و به تفک بی* به ترتدی* با یو مدارک مال اسناد

 گردد. نییتع یحفاظت از آن مسئول مشخص یو برا یگانیمربوطه در محل مناسب با

نوع اعتبار، سال مربوطه و شماره اسناد موجود در زونکن مانند نمونه  ،ییبرچسب زونکن نام دستگاه اجرا یرو بر

 درج گردد. لیذ

 :.......ییدستگاه اجرا نام

 اعتبار/ بودجه:........ نوع

 :......... سال

 اسناد از........تا........ شماره

 زونکن:........ شماره

 :استناد

 40و  39و تعرفه خدمات مربوطه، موضوع مواد  یامحا اسناد و مدارک مال لم،یکروفیم ،ینامه نحوه نگهدار وهیش

 محاسبات کشور وانیقانون د

 

 

 

 



 

  ری،تصادف خودرو در اثرتقص یو رانندگ ییراهنما یفنچنانچه طبق نظر کارشناس -14

اقدام  یا مهیجبران خسارت وارد شده مازاد بر پوشش بباشد راننده مکلف است نسبت به یخودرو دولت راننده

وارد شده شود تا نسبت به جبران خسارت ی.درصورت استنکاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال مدینما

 مراجع مذکور اقدام گردد.  یطبق را

 

 یدولت یاستفاده از خودروها یچگونگ نامهنییآ13ماده 4استناد : تبصره 

 انجام تعهدات نیتضم-15

 هیدرصد مبلغ اول 5معادل  یاضمانت نامه دیبا مانکاریاز آن پ یانجام تعهدات ناش نیتضم یبرا مان،یپ یامضا موقع

کارفرما  میاسناد مناقصه بوده است تسل نهیکه زم یاصادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه مانیپ

 . کندیموقت، آزاد م لیمجلس تحو ورتص بیانجام تعهدات را پس از تصو نیکند. کارفرما تضم

 کارحسن انجام نیتضم

حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد  نیمدرصد به عنوان تض 10معادل  مانکار،یمبلغ هر پرداخت به پ از

  مانیپ یعموم طیشرا 40طبق ماده  یقطع تیصورت وضع بیمبلغ پس از تصو نیشود. نصف ا یم یکارفرما نگهدار

 گردد . یمسترد م مانیپ یعموم طیشرا  52و  42مواد  تیبا رعا یقطع لیپس از تحو گریو نصف د

 

 مانیپ یعموم طیشرا35و 34استناد : ماده  

 از محل اعتبارات خارج از شمول  یشرکت یروهایعدم وجاهت پرداخت پاداش به ن-16

 ینبوده، مبان یخدمات کشور تیریقانون مد7موضوع ماده  ییدر زمره کارمندان دستگاه اجرا یشرکت یروهاین

 . ستیاز محل اعتبارات خارج از شمول ن یحت یشرکت یروهایبه ن یشده قابل تسر ادیپرداخت کارمندان  یقانون

  1225/1شناسه 154ص1391 تیلغا1387محاسبات کشور از  وانید ی:نظرات ستاد مشاوره فناستناد

 

 پرسش :-17



 

 ثابت ثبت شود؟ ییتواند به عنوان دارا یم یمحصوالت نرم افزار ایآ

 :پاسخ

 عبارتند از: یافزارمختلف مرتبط با محصوالت نرم یها حالت

مرتبط با توسعه به  یها نهیکل هز  ابدیتوسعه  یاستفاده داخل یکه نرم افزار توسط شرکت برا یدر صورت -1

 .شودیدوره منظور م یها نهیحساب هز

 .کاال منظور خواهد شد یشود به حساب موجود یداریفروش خر یکه نرم افزار توسط شرکت برا یدر صورت- 2

مشهود  ییعامل( باشد به عنوان دارا ستمیمکمل سخت افزار )مثالً نرم افزار س یکه نرم افزار به گونه ا یدر صورت- 3

 مشهود ثبت خواهد شد. ییدارا فیرد لیو ذ

 شود. ینامشهود تلق ییتواند به عنوان دارا یکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد م یدر صورت- 4

 17شماره  ی:وفق استاندارد حسابدار استناد

---------------------------------------------------------------------------------. 

 1387بر ارزش افزوده مصوب سال  اتیقانون مال 12(ماده 14بند ) یینامه اجرا نیی(آ1مستند به ماده )-18

بر  اتیباشند از شمول مال یقانون صالحیمجوز از  مراحع ذ یکه دارا ییواحدها یو آموزش یخدمات پژوهشارائه 

 ارزش افزوده معاف هستند .

 

)شناسه 168ص1395 تیلغا 1391محاسبات کشور دوره  وانید یو حقوق یستاد مشاوره فن :نظرات استناد

 91/1011مورخ1560/1(

--------------------------------------------------------------------------------- 

و  یاز کل مال االجاره، اعم از نقدگردد عبارت است یکه به اجاره واگذار م  یامالک اتیمالدرآمد مشمول -19

 ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. نهی( بابت هز%25وپنج  درصد) ستیپس از کسر ب ،ینقد ریغ

 میمستق یاتهایبر درآمد قانون مال اتیباب سوم مال 53:ماده استناد

 

 



 

 هایو موسسات وابسته به دولت و شهردار هایو شهردار یدولت یو شرکتها یها و موسسات دولتزارتخانهو-20

الحساب  ی( آن را کسر و بابت عل%5کنند پنج درصد) یکه بابت حق الوکاله به وکال پرداخت م یمکلفند از وجوه

 .ندیمامحل پرداخت ن یاتیماه بعد به اداره امور مال انیتا پا لیوک یاتیمال

 میمستق یاتهایقانون مال103ماده 2:تبصره استناد

21- 

 ایکارگران مشمول قانون کار )اعم از قرارداد دائم  هیکل یبرا کسانیحداقل مزد روزانه با نرخ  1400از اول سال  _1

درصد  26روزانه  زین یسطوح مزد ریسا 1400از اول سال  نیگردد. همچن یم نییتع  الیر885165موقت( مبلغ 

 1399مزد در سال  نیبه نسبت آخر الیر 82785روزانه هقانون کار( به اضاف 36مزد مبنا )موضوع ماده  ایمزد ثابت 

 .ابدی یم شیافزا

آنان  یسنوات هیپا نیآخر افتیسال از در کی ایسال سابقه کار شده  کی یدارا 1400که در سال  یبه کارگران _2

 )سنوات( پرداخت خواهد شد. هیبه عنوان پا زین الیر46667گذشته باشد.  روزانه مبلغ 

 

 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع 99/12/27مورخ 251193:بخشنامه شماره استناد

---------------------------------------------------------------------------------- 

 :ینون ارتقاءبهره ورازقاچندنکته-22

 44آن  یینامه اجرا نیینظام سالمت و آ ینیکارکنان بال یساعت کار کارکنان مشمول قانون ارتقاء بهره ور زانیم-1 

مورد اشاره بر اساس دستورالعمل  یینامه اجرا نییآ 2مندرج در ماده  طیکه با توجه به شرا باشدیساعت در هفته م

 .ابدی یم لیساعت در هفته تقل 8مربوطه حداکثر تا 

 ای یدولت یهااز بخش یکیاست که در  ینیآن صرفاً شامل شاغل یینامه اجرا نییالذکر و آقانون فوق یایمزا _2

نظام سالمت و  ینیکارکنان بال یورمندرج در  قانون ارتقاء بهره یشغل یاز رشته ها یکیدر  ینیبه کار بال یردولتیغ

نامه جهت  نییمندرج در قانون مورد اشاره و آ یقانون طیشرا ریآن اشتغال داشته و حائز سا یینامه اجرا نییآ

 باشند. یدستگاه محل م صیمربوطه به تشخ یایاز مزا یبرخوردار

از  شیب یشوند که در هر نوبت کار یآن م یینامه اجرا نییقانون و آ یایاز  مزا یمجاز به برخوردار نیمشمول _3

 .ندیخدمت ننما یساعت متوال 12



 

 باشد. یساعت در ماه م 80مورد اشاره  نیمشمول یسقف ساعت اضافه کار _4

 

نامه شماره  بینظام سالمت تصو ینیکار کنان بال یقانون ارتقاء بهرور  یینامه اجرا نیی: آاستناد

 88/11/11ه مورخ 43616/ت222168

 پرسنل مشمول قانون کار : یکارنوبت -23

و  باشدیدر طول ماه گردش دارد،قابل پرداخت م شانیکه کار ا یبه افراد  یقانون کار نوبت کار 55موجب ماده  به

 عبارتند از: ینوبت نیمتعلقه به شاغل یدرصد ها56به موجب مفاد ماده 

 درصد عالوه بر مزد 10صبح و عصر شامل:  ی( نوبت کارالف

 درصد عالوه بر مزد 15صبح و عصر و شب شامل:  یکار( نوبت ب

 درصد عالوه بر مزد 22/5صبح و شب شامل:  ینوبت کار -ج

 درصد عالوه بر مزد 22/5عصر و شب شامل: ینوبت کار -د

 

 قانون کار56و55ماده  استناد

 کارمندان : ینوبت کار-24

به  یمتعارف ساعات ادار ریغ یهاشود که در نوبت یپرداخت م یمشاغل انیبه متصد یفوق العاده نوبت کار _1ماده

 هستند. فهیصورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظ

به صورت ماهانه پرداخت  رینامه به شرح ز نیی( آ1موارد مذکور در ماده ) یبرا یفوق العاده نوبت کار_2 ماده

 خواهد شد:

 (حق شغل کارمند%30درصد ) یس یالی)شب تا صبح(معادل رمیدا ینوبت کی(الف

 

( حق شغل %28و هشت درصد ) ستیب یالیشب تا صبح( معادل ر -منظم ) صبح تا عصر  یچرخش ی( دو نوبتب

 کارمند



 

 

(حق %26و شش درصد ) ستیب یالیشب تا صبح( معادل ر-عصر تا شب -منظم )صبح تا عصر یچرخش ی( سه نوبتپ

 شغل کارمند

 

 (حق شغل کارمند%24و چهار درصد ) ستیب یالیشب تا صبح( معادل ر-منظم ) عصر تا شب ی( دو نوبتت

 

 ( حق شغل کارمند%24و چهار درصد ) ستیب یالیصبح تا عصر( معادل ر -منظم ) شب تا صبح  ی(دو نوبتث

 

 (حق شغل کارمند%20درصد ) ستیب یالی) عصر تا شب( معادل ر میدا ینوبت کی( ج

 

 ( حق شغل کارمند%25و پنج درصد ) ستیب یالیچند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب معادل ر ایو  بی( ترکچ

 

از  کیمشابه آن در هر  نیعناو ای کیمنظم و بر حسب نوبت به صورت کش ریکه به صورت غ یکارمندان-3 ماده

 تینبوده و با رعا کاری نوبت العادهفوق پرداخت مشمول ٫محوله باشند یها تیعهده دار انجام مسئول یحاالت زمان

 برخوردار خواهند بود. یالعاده اضافه کار ساعتمقررات مربوط از فوق

 

 رانیوز اتیه95/11/18مورخ 144206مصوبه شماره   استناد

مدرک  یحرف سالمت دارا نیبه شاغل ییمقام اجرا نیباالتر صیماده واحده :موسسه مجاز است با تشخ-25

که مستقالً توان اشتغال در  ی( و دامپزشکیو داروساز ی.دندانپزشکی)پزشک یگروه پزشک یدر رشته ها یدکتر

از ساعت  ریساعت در ماه غ 60 زانیمحوله به م یها تیو مامور فیکار را دارند. در قبال انجام وظا طیخارج از مح

العاده شغل و فوق العاده ( ،فوقتیری( حقوق ثابت ) حق شاغل، حق شغل و حق مد%100معادل صد در صد ) ،یادار

خارج از موسسه  یدرآمد ها گریانواع د ای شگاهیاز مطب، داروخانه ،آزما تیآنان به عنوان حق محروم یگر ثاریا

 بپردازد.



 

مشمول  ییو ماما ی، پرستار ی، توانبخش ی، بهداشت یراپزشکیگروه پ یدارندگان مدرک دکترا در رشته ها -1 تبصره

 .  باشندیدستورالعمل م نیا

 

امنا به استناد  اتیمصوب ه یعلم اتیرهیازمطب کار کنان غ تیفوق العاده حق محروم ی: دستورالعمل برقرا استناد

 یاسالم یمجلس شورا  1366/9/22از مطب مصوب  تیمفاد قانون اجازه پرداخت حق محروم

--------------------------- ----------------------------------------------------

 از مطب : تیمحرومادامه مبحث قانون-26

یمجاز نم  یعلم اتیه ریاز مطب کارکنان غ تیفوق العاده حق محروم یدستورالعمل برقرار نیمشمول -2تبصره   

ارائه  ی، خدمات تخصص یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یدر خارج از دانشگاه ها و دانشکده ها باشند

 .ندینما

نامه  نییآ 64ماده  10کارانه و اضافه کار تا سقف بند  یایاز مزا یبرخوردار یناف ایمزا نیاز ا یبهره مند -3 تبصره

 باشد. ینم یعلم اتیه ریکارکنان غ یو استخدام یادار

 .باشدیبطور همزمان مجاز نم یدستورالعمل و حق الزحمه طرح تمام وقت نیا یایاز مزا یبرخوردار -4 تبصره

 .باشدیاز پزشکان خانواده م ریبه غ یو قرارداد یمانیپ ،یدستور العمل کارکنان رسم نیا نیمشمول -5 تبصره

 .کارکنان درج نخواهد شد ینینبوده و در احکام کارگز یالعاده مشمول کسور بازنشستگفوق نیا -6 تبصره

 

امنا به استناد  اتیمصوب ه یعلم اتیرهیازمطب کار کنان غ تیفوق العاده حق محروم ی: دستورالعمل برقرار استناد

 یاسالم یمجلس شورا  1366/9/22از مطب مصوب  تیمفاد قانون اجازه پرداخت حق محروم

 

 

و  یمارستانیب یاطالعات و نرم افزارها تیریمد یها ستمیس یو هماهنگ یساز کپارچهی یدر راستا-27

و اختصاص  یارتقاء فن ایو  یساختار راتییو هرگونه توسعه و تغ یمال یو ادار ی،پژوهش یآموزش ،یدرمان یبهداشت

آمار و  تیریالزم از مد یمجوزها اخذاز اتالف منابع نسبت به  یریمورد، واحدها مکلفند جهت جلوگ نیدر ا نهیهز

 . ندیاعتبار اقدام نما نیپس از تام یدانشگاه  و باتوجه به دستورالعمل ابالغاطالعات  یفناور



 

 

 دانشگاه1400سال  یبودجه و انظباط مال ییدستورالعمل ضوابط اجرا -ضوابط ریسا-د -7بند  استناد

 1400سال  یازانظباط مال ینکات-28

 نییمندرج در آ طیدانشگاه منوط به احراز شرا یعلم ئتیه یبه اعضا یاز مطب/ تمام وقت تیپرداخت حق محروم-

معاونت  عیو بر اساس طرح توز 1399سال  یالیدانشگاه حداکثر برابر سقف ر یعلم ئتیه یاعضا ینامه استخدام

باشد. در  یو به صورت ماهانه قابل پرداخت م 1400دانشگاه با لحاظ مندرجات تفاهم نامه سال  یمحترم آموزش

معاونت  یدانشگاه، ضوابط مربوطه متعاقباً از سو یعلم ئتیه ریمطب از مطب کارکنان غ از تیخصوص حق محروم

 توسعه اعالم خواهدشد. 

 

 دانشگاه1400سال  یبودجه و انظباط مال ییدستورالعمل ضوابط اجرا -ج ضوابط پرداخت -4بند  استناد

29- 

 1400سال  یازانظباط مال ینکات

دانشگاه و حداکثر  یشده معاونت آموزش دییتا ستیبر اساس ل ،یعلم اتیه یاعضا سیاعتبار مربوط به حق التدر-

دانشگاه با لحاظ مندرجات تفاهم نامه  یمعاونت محترم آموزش عیو بر اساس طرح توز 1399سال  یالیبرابر سقف ر

 .باشدیقابل پرداخت م یلیهر ترم تحص انیمعاونت مربوطه در پا دییپس از تا 1400سال 

 

 دانشگاه1400سال  یبودجه و انظباط مال ییدستورالعمل ضوابط اجرا -ج ضوابط پرداخت -5بند  استناد

 

 پرسش :-30

 مندرج در قانون منع مداخله  صرفاً معامالت بزرگ است؟  یها تیمنظور از ممنوع ایآ

 :پاسخ

 باشدیبزرگ( ممتوسط و  _یقانون منع مداخله شامل هر سه نوع  معامالت) جزئ تیرعا _ ریخ



 

 

صفحه  1395 تیلغا 1391محاسبات کشور دوره  وانید یو حقوق یاستناد:بر گرفته از نظرات ستاد مشاوره فن 

 93/6/3مورخ 1841شناسه  260

 عبارت است از: ییپولشو-31

 با علم به منشأ مجرمانه آن میحاصل از ارتکاب جرا دیاستفاده از عوا ای ی, تملک، نگهدارلی( تحصالف

 میبه طور مستق نکهیکتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به ا ایبه منظور پنهان  یدیانتقال عوا ایمبادله  ل،یتبد( ب

مشمول آثار و تبعات  یکه و یکمک به مرتکب جرم منشأ به نحو ایاز ارتکاب جرم به دست آمده  میمستق ریغ ای

 ارتکاب آن جرم نشود. یقانون

 ای میکه به طور مستق یدیعوا تیمالک ای ییشأ، منبع، محل ، نقل و انتقال ، جابجاکتمان کردن من ای( پنهان پ

 شده باشد. لیجرم تحص جهیدر نت میرمستقیغ

 

 (1397/10/15 ی) اصالح 1386/11/2مصوب  ییاستناد:قانون مبارزه با پولشو 

 

 

 

 

 

 پرسش:-32

 است؟  یدر سامانه ستاد الزام یپژوهش یتهایثبت  فعال ایآ

 :پاسخ

قانون  50نامه سامانه ستاد و ماده  نییمناقصه بوده و مشمول قواعد آ یمعاف از برگزار یپژوهش یهاتیفعال-ریخ

 یقانون برگزار 29مندرج در ماده  اتینبوده و دامنه شمول آن نسبت به مستثن زیتوسعه ن یبرنامه ها یاحکام دائم

 باشد.  ینم یمناقصات هم جار



 

 یمحترم جمهور استیر یمعاونت حقوق98/09/13_117029استناد:نامه شماره  

 از آن یناش یهانهیو مجاز نبودن پرداخت هز مانکارانیاز پ هینقل لهیوس افتیدر تیممنوع-33

 

 یاجرا نهیدر برآورد هز یعمران یطرح ها مانکارانیکارفرما  توسط پ ازیمورد ن هینقل لهیوس نیتام نهیهز ینیب شیپ-

 باشد.  یقابل پرداخت نم زیآن ن نهیکار، مجاز نبوده و هز

 1400/01/24_25733شماره یاستناد: نامه ها 

 1393/08/06_93369ونامه  

 بخشنامه نیو همچن یجمهور استیر یو نظارت راهبرد یزیمعاونت برنامه ر ییو اجرا یامور نظام فن سییر

4683/102/13913 

 سازمان برنامه و بودجه کشور 1373/11/02مورخ

سال در هر  کیحداکثر به مدت  نفع،یصرفاً با ارائه درخواست مجزا توسط ذ  یبانک یضمانتنامه ها دیتمد-34

 باشد. یم رینوبت امکان پذ

  

 شود.  یضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط م د،یقبل از سررس دیدر صورت عدم ارسال نامه تمد گریبه عبارت د- 

 یبانک ینتنامه هادستورالعمل ناظر بر ضما 25استناد:  ماده  

را در برابر  رشانیپذ  مهیاموال ب یشده مربوط...، تمام نیموظفند در سطح اعتبارات تام ییاجرا یدستگاه ها-35

 مناسب قرار دهند.  یا مهی... تحت پوشش بیا مهیاز موسسات ب یکینزد  یکارشناس متیحوادث و سوانح به ق

 استناد:    

 نامه شماره بیتصو 3ماده   

 رانیمحترم وز اتیه99/10/20ه مورخ  58015/ت/119519



 

 ؟ ستیدولت چ یکیسامانه تدارکات الکترون-36

 

مراحل مناقصه)  هی( در بستر وب که در آن کلدهی) مناقصه و مزاییاجرا یهاانجام معامالت دستگاه ستمیس-1ماده

شده  به اختصار )ستاد(  ادی. سامانه شودیوجه( انجام م افتی) ثبت تا دردهیتا پرداخت وجه( و مزا دیدرخواست خر

 شود. یم دهینام

ستاد  تیریمناقصات موظفند با اعالم مد ی( قانون برگزار1موضوع بند )ب( ماده ) ییاجرا یهادستگاه هیکل-2ماده

 ایل مناقصه مراح هیمقررات مربوط ،  کل تیو با رعا یکیالکترون ینام در ستاد اقدام و با استفاده از امضانسبت به ثبت

 ستاد انجام دهند. قیرا از طر دهیمزا

معامالت  یشده برا نیی( درصد سقف تع10) یانجام معامالت باال یبرا نامهنییآ نیمشمول ا یدستگاهها-3ماده

 .باشندیستاد م قیکوچک، ملزم به انجام معامله از طر

کاالها و خدمات مربوط اقدام  یکد برا رانیدر ستاد نسبت به اخذ ا تیقبل از عضو دیکنندگان با نیتام -4ماده  

 .ندینما

 .شودیمقررات مربوط انجام م تیو با رعا ینامه مستثن بیتصو نیمعامالت محرمانه از شمول ا -6ماده 

  

 

 90/8/21مورخ 165389دولت شماره  یکیسامانه تدارکات الکترون تینامه فعال نییآ1،2،3،4،6استناد:   ماده  

ماه حضور در جبهه مشمول  12قانون برنامه ششم توسعه ،رزمندگان حداقل با  88به استناد بند ذ ماده --37

 باشند . یم اتیصد درصد پرداخت مال تیمعاف

ماه تمام  24 یرزمندگان دارا یبرا یپرداخت کسورات بازنشستگ تیقانون مذکور معاف 88به استناد بند ر ماده  -

 باشد. یحضور در جبهه الزم االجرا م

 یلیمقطع تحص کی ازاتیاز امت یقانون برنامه ششم توسعه کشور، بهره مند 88از قسمت ث ماده  6به موجب بند -

 باشد. یماه خدمت داوطلبانه در جبهه م 6جهت رزمندگان با حداقل  "موضوع ماده فوق صرفا96/01/01باالتر از 

و منابع وزارت  تیریمعاونت توسعه مد 96/10/2/د  مورخ 209/7884انون برنامه ششم توسعه و نامه استناد: ق  

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک



 

 تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در صورت مفقود شدن اموال دولتی-38

آتش سوزی یا هر علت ، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت 

و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعالم  دیگری همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی

و دیوان محاسبات کشور و پیگیری امر تا حصول  قضایی انتظامی ، ، موضوع حسب مورد به مراجع صالحیتدار اداری 

 نتیجه نهایی اقدام الزم را بعمل آورند.

 11/7/1372-10434آیین نامه اموال دولتی  38استناد: ماده 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 کار بر نصاب معامالت  چگونه است ؟ شیدرصد افزا 25پرسش:اثر ابالغ -39

 : پاسخ

معامالت مبلغ  یمعامالت ندارد. مالک دسته بند یبندبر طبقه یاثر چیدرصد ه 25از ابالغ  یمبلغ کار ناش شیافزا

 آن . یبعد راتییقرارداد است صرف نظر از تغ

بر نصاب معامالت ندارند.چون مالک دسته  یریتاث چیه زیسهم کارفرما، ن مهیارزش افزوده و ب گرددیم یآور ادی-

 25از ابالغ  یناش یبعد یاحتمال راتییو بدون توجه به تغ یقرارداد است بدون توجه به اضافات قانون هیمبلغ اول یبند

 .یدرصد  کار اضاف

حه صف 1/543به شماره  1391تا  1387محاسبات کشور از  وانید یو حقوق یاستناد:  نظرات ستاد مشاوره فن  

496 

   ینقد ریو غ ینقد یایهدا-40

 یها ییرسد و دارا یاهدا کننده به مصرف م تیبا در نظر گرفتن ن یمردم یوقف  و کمکها ا،یمصرف هدا نحوه

 گردد. یدانشگاه ثبت م یهاو در حساب ییآن شناسا یالیبر اساس ارزش ر یواگذار خیاز تار ییاهدا

 یمردم یاهدا کننده مشخص نباشد وجوه فوق به حساب کمک ها تیباشد و ن یکه کمک به صورت نقد یدر موارد 

 رسد.   یدانشگاه به مصرف م سیرئ صیو طبق تشخ زیوار

 دانشگاه یو معامالت ینامه مال نییآ 27استناد:  ماده  



 

 پرسش :-41

 چگونه است؟  یعمران یهاطرح یمانهایپ مهینحوه احتساب حق ب

 : پاسخ

درصد به عنوان حق  1/6درصد ناخالص کارکرد به عالوه  14به طور مقطوع  یامشاوره یقراردادها مهیحق ب - 1 

 12درصد و سهم کارفرما  3/6 مانکاریباشد )سهم پ یدرصد ناخالص کارکرد م 15/6 زانیبه م "جمعا یکاریب مهیب

 درصد( .

 مهی/. درصد به عنوان ب6لص کارکرد به عالوه ناخا %6( به طور مقطوع یی) اجرایمانکاریپ یقراردادها مهیحق ب - 2

 درصد سهم کارفرما(.   5و  مانکاریدرصد سهم پ 1/6باشد)  یناخالص کارکرد م %6/6 زانیجمعا به م یکاریب

 یاجتماع نیتام یعال یشورا 143و  129استناد:  مصوبات  

توسط دستگاه  یوانت داخل ای یخودرو سوار دیممنوع است. خر یخارج یسوار یهر گونه خودرو دیخر-42

 مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. تیبا رعا یسوار یحداکثر به تعداد خروج خودروها ییاجرا یها

 :نکته

 خودرو از آمار کی دیوانت هم با دیخر یاز وانت نبود امسال اما برا یقبل اسم سال

 دستگاه کم شود .  اریدر اخت یخودروها

 1400بودجه  ییضوابط اجرا25ستناد: ماده ا

 : یامان یپروژه ها-43

. به ردیگ یپروژه را برعهده م کیمربوط به انجام  اتیعمل یاست که در آن، دستگاه راسا اجرا یروش یروش امان  

و  یتدارکات ،ییاجرا ،یفن ،یتیریمد یمتخصص در حوزه ها یانسان یروین یدستگاه مربوطه دارا گر،یعبارت د

 تیریمد یپروژه و ساز و کار مناسب برا یاجرا یراب ازیمورد ن زاتیآالت و تجه نیامکانات الزم مانند ماش نیهمچن

 آن است. 

 

 نیندارد و در ا تیکاال و خدمات از جمله خدمات مشاوره، موضوع دیخر یکارها یروش   برا نی: استفاده از اتبصره

 بر اساس ضوابط مربوط اقدام شود. دیموارد با



 

 

که به  ییاجرا یهابرابر نصاب معامالت کوچک، در پروژه 10با برآورد تا  ییکارها یبرا یروش امان یریه کارگب-

و در مقاطع مختلف  کنندیم دایمشکل پ یهر اضطرار ایو  مانکارانیکار، استقبال پ یپراکندگ ،یتخصص ،یتیماه لیدال

 اجازه در موافقتنامه طرح مجاز است.  بقرار دارند، حس یراتیتعم ایتمام  مهیاعم از شروع، ن

 سازمان برنامه و بودجه کشور95/8/4مورخ 95/805951به شماره   یامان یکارها ییاستناد: بخشنامه ضوابط اجرا 

و  دیبودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خر فیرد یدارا یمارستانهایو ب یعلوم پزشک یدانشگاهها-44

و تدارک دارو،  نیتام یهانهیرا منحصراً جهت بازپرداخت هز یو ملزومات پزشک زاتیفروش دارو، لوازم و تجه

 یهاپرداخت کنند و سازمان ندهکن نیپخش تام یبه داروخانه ها و شرکت ها یو ملزومات پزشک زاتیلوازم و تجه

 زیوار دینما یاعالم مکه دانشگاه  یارا به حساب جداگانه یو ملزومات پزشک زاتیدارو و تجه نهیمکلفند هز یامهیب

 شود.  یم یتلق یدر اموال عموم یرقانونیبند در حکم تصرف غ نیا یکنند. تخلف از اجرا

 1400قانون بودجه کل کشور سال 17استناد: بند ه تبصره  

آب و برق  نهیهز زات،یآالت و تجه نیو ماش یاساس راتیتعم یهاپرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح-45

 ،یاختصاص یها از محل درآمدها نهیهز ریو سا ینگهدار ز،یتجه یهر گونه پرداخت برا نیو همچن  1400در سال 

 موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. یبرا یدولت یهااعتبارات و منابع شرکت ایمنابع و ریسا

 است.   یدر اموال و وجوه عموم یرقانونیها به منزله تصرف غبند توسط کارکنان دستگاه نیا یاجرا عدم

 1400قانون بودجه کل کشور سال  12بند ج تبصره  1استناد: جزء  

شاغل در سمت  یو پژوهش یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال یو پژوهش یآموزش یعلم ئتیه یاعضا-46

 رهیمد ئتیدر ه تیسهم الشرکه و عضو ایداشتن سهام  یدانشگاه برا تیریبا اطالع مد یو پژوهش یآموزش یها

 یو کارمندان در معامالت دولت نیمجلس ندگانیمشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نما انیبندانش یهاشرکت

 . ستندین 1337مصوب  یو کشور

 :استناد

 2دولت  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد 22 ماده

 دو نکته مهم : 



 

مبادرت به انجام  گریواسطه اشخاص د ایبه نام و  ایشخصاً و  ستند،یدانشگاه ها کماکان مجاز ن یعلم ئتیه ی. اعضا1

 شرکت کنند.  یدولت یدر دعاو یبه عنوان داور ایو  ندینما یدولت یهااز دستگاه یکیمعامله با 

 باشد. یبودن آن شرکت م انیاصل، دانش بن ،یپژوهش یدر شرکتها یعلم ئتیه یاعضا. با فرض عضو بودن 2

 ایاز معامالت است؟ )آ یدر چه سطح یپرسش: شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولت-47

 (شود؟یهم م یمشمول معامالت جزئ

 

 پاسخ: 

 . باشدیمتوسط و بزرگ م ،یسطوح معامالت اعم از جزئ یقانون منع مداخله شامل تمام تیرعا 

 :استناد

  93/6/3مورخ  1841محاسبات کشور شناسه  وانید یو حقوق یبرگرفته از نظرات ستاد مشاوره فن 

 

 دو نکته مهم : 

بقال  از آن توانیباشد نم تیریمد ایمعاونت  ایسمت وزارت  یشما دارا یبرادر بقال سرکوچه، در اداره دولت اگر

 نمود. دیخر یقند و چا یدر حد مقدار کم یزیمبلغ ناچ یمحترم حت

و با هر سمت و با هر نوع استخدام  یبا هر درجه شغل ،یقناد شهر شما کارمند دولت باشد) در هر اداره دولت اگر

 نمود. یداریخر ینیریش لویک کی یتوان از او حت یو نم دیو امثالهم( نبا نیقرارداد مع ،یمانیپ ،یرسم

 وجود دارد؟ ییدستگاه اجرا سی؛ توسط رئ یبه کارکنان قرارداد اریاخت ضیامکان تفو ایآ-48

 پاسخ :  

 باشد. یم ضیقابل تفو یکشور صرف نظر از نوع رابطه استخدام یقانون محاسبات عموم 53مندرج در ماده  اریاخت 

 استناد : 

 1/374کد  225صفحه  91تا  87محاسبات کشور از  وانید ینظرات ستاد مشاوره فن 

 نوشت:  یپ 



 

مورخ  586017چون باستناد نامه شماره  ستین یعمران یطرحها یقرارداد یروهایبه ن میفوق صرفا قابل تعم قاعده

 شوند.  یمحسوب نم ییکارمند دستگاه اجرا روهاین نیا یو استخدام یسازمان ادار 97/10/24

 پست کیاز  شیب یمنع تصد -49

مقام  صیبا تشخ ی. در موارد ضرور باشدیکارمندان دولت ممنوع م هیکل یبرا یپست سازمان کیاز  شیب یتصد

 ایحقوق و مزا افتیبدون در یحساس به صورت سرپرست ای یتیریمد یموقت پست سازمان یمسئول مافوق ، تصد

 .  باشدیحداکثر چهار ماه مجاز م یبرا

مقام صادر کننده  ایاز کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم  کیالذکر توسط هر مفاد ماده فوق تیرعا عدم

 خواهد شد.   میو اتخاذ تصم یدگیرس یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیحکم تخلف محسوب و در ه

شغل  کیاز  شیب یدتص تیو قانون ممنوع رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس141است که اصل ) حیبه توض الزم

داشته  «یشغل دولت» کی تواندیدارند که هر شخص تنها م دیموضوع تأک نیبر ا زین 11/10/1373مصوب 

 اند. شده یمستثن تیحدودم نیاز ا یقاتیو تحق یها، مؤسسات آموزشدر دانشگاه یآموزش یهاباشد.سمت

که  یدولت یهامؤسسات و شرکت یو شوراها رهیمد یهاأتیه ،ی، مجامع عموم یعال یدر شوراها تیو عضو شرکت

شغل  ایپست و  یهاتیدر ارتباط با وظائف ومسئول ایسهام دولت و به موجب قانون و  یقانون ندگانیبه عنوان نما

در  تیعضو ایحقوق بابت شرکت و  افتیدر ایلکن پرداخت  شود،یمحسوب نم گریشغل د ردیگیصورت م یسازمان

 هد بود. موارد فوق ممنوع خوا

مؤسسات  ایآن متعلق به دولت و  هیاز سرما یقسمت ایکه تمام  یدر مؤسسات گرید یهر نوع شغل دولت یتصد 

 ایعامل  تیریو مد استیو ر یمشاوره حقوق ،یوکالت دادگستر ،یاسالم یمجلس شورا یندگیاست و نما یعموم

کارکنان دولت  یموسسات برا وادارات  یتعاون یهاجز شرکت یخصوص یهاانواع شرکت رهیمد أتیدر ه تیعضو

 ممنوع است. 

یمختلف منصوب م یهادر دستگاه یهائبه سمت یمقام رهبر یهستند که از سو یافراد ها،تیممنوع نیبر ا یمستثن

در  تی)از جمله عضو یدولت ای یمؤسسات خصوص یامنا أتیوزراء و کارمندان دولت در ه تیعضو نی.  همچنشوند

 گردد،ینم یتلق یمذکور شغل سازمان یهامتکه س نی( به لحاظ ایانتفاع ریها و مدارس غدانشگاه یامنا أتیه

 ندارد.  یقانون اساس 141با اصل  یرتیمغا

 

قانون وپرداخت کنندگان  نیاز ا نیمتخلف یبرا یخاص یهامجازات زی( قانون مذکور ن7( و )6(، )5) یهاتبصره در

محاسبات  وانید یو حقوق یطبق نظر ستاد مشاوره فن نیمربوط در نظر گرفته شده است. همچن یایحقوق و مزا



 

در خصوص سمت  یسازمان پست کیاز  شیب یتصد تیممنوع 4/8/92مورخ  467/20100کشور به شماره 

 ندارد. تیموضوع یحسابیذ

 مقررات و نیواحد در برابر دستور خالف قوان یمسئول امور مال ای سییر فهیوظ-50

دهد مکلف است مراتب را کتباً با ذکر مورد به  صیرا خالف مقررات تشخ یدانشگاه دستور یامور مال ریچنانچه مد 

دستور صادره را بخواهد کتباً  یکه صادر کننده دستور مربوط اجرا ی. در صورتدیمقام صادر کننده دستور گزارش نما

 یمکلف به اجرا یامور مال ریصورت مد نی. در ادیصادر نما «نجانبیا تیلبا مسئو»عبارت  دیدستور مجدداً با ق دیبا

مراتب را با  یامور مال ریگزارش مد یبه حسابها پس از بررس یدگیدستور بوده و به حسابرس دانشگاه در زمان رس

 امنا را نسبت به موضوع مطلع سازد. ئتیدر گزارش خود منعکس و ه دیبا حیاظهارنظر صر

 

دهد که پرداخت وجه مخالف مقررات است، مراتب  صیواحد تشخ یمسئول امور مال ای سیکه رئ یصورت در  -تبصره

و  سیرئ ردیامر را کتباً به عهده بگ تیمسئول ییواحد اجرا سی. هرگاه رئکند یاعالم م ییواحد اجرا سیرا کتباً به رئ

دانشگاه  یامور مال ریبه مد"م و موضوع را کتباوجه اقدا تمکلف است نسبت به پرداخ ییواحد اجرا یمسئول امور مال

 و حسابرس گزارش دهد.

 دانشگاه یو معامالت یمال نامهنییآ90ماده  لیو تبصره ذ90: ماده استناد

 


