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 مؤسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون
 تحقیقاتی و عالی آموزش 

 مجلس شوراي اسالمی 18/10/1369مصوب تاریخ 
 

امـور مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی     )1ماده 
که براساس مجوز هاي رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمـان  

  نامیـده ) هـموسسـ (ون ـن قانـ ـدرایـ .  س شده یا می شودـو آموزش پزشکی تاسی
 .می باشند می شوند و صرفاً تابع این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن

اصطالحــاتی که در این قانون بکار رفتـه اسـت تـابع تعـاریف منـدرج در      ) تبصره
 .قوانین و مقررات مربوط می باشد

اعتبارات جاري و عمرانی این موسسات و همچنـین اعتبـارات اختصاصـی    ) 2ماده 
همه سـاله صـرفاً در   ) معادل درآمدهاي اختصاصی برآورد شده از سوي موسسات(

 .امه و طرح بصورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب می شودقالب برن
تخصیص اعتبارات جاري و عمرانی هرسـه مـاه ، حـداقل بـه مآخـذ سـه       ) 3ماده 

دوازدهم بودجه مصوب و درمورد اعتبـارات اختصاصـی معـادل کلیـه درآمـدهاي      
وصولی که به خزانه واریـز شـده اسـت از طریـق دسـتگاههاي اجرائـی ذیـربط در        

 .ختیار هر یک از موسسات قرار می گیردا
کلیه اعتبارات جاري و عمرانی و اختصاصی منظـور درقـانون بودجـه کـل     ) 4ماده 

کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصـرف  
نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال موسسه منظـور  

 .خواهد شد
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کلیه موسسات موضوع این قانون می تواننــد در جهـت اجـرا و تکمیـل     )  5 ماده
پــروژه ها و برنامـه هـاي آموزشـی و تحقیقـاتی و عمرانـی از هـدایا و کمکهـاي        
مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن اینگونه کمکهـاي مردمـی تـابع آیـین     

بط به تصویب وزارتین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امناء موسسات ذیر
 .مربوطه برسد

به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی  )  6ماده 
اجــازه داده می شود درجهت ایجاد تسهیالت الزم براي احداث، تعمیر، نگهـداري  

ت أو خدمات سلف سرویس ها، خوابگاههاي دانشجوئی و تامین مسکن اعضاي هیـ 
سیس نماید که اساسنامه این شرکتها با پیشـنهاد  أمی خاص تعلمی ، شرکت سها

مشترك وزاري فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی بـه    
 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

این موسسات مکلفند حساب کلیه اعتبـارات و هزینـه هـا را نگهـداري و     )  7ماده 
نهائی هر سال را تنظیم و پـس از   صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب

گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسیدگی یا حسابرسی در 
اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافـت و پراخـت   

 .هر ماه و حساب نهائی هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال نمایند
وسسات مکلفند گـزارش عملیـات انجـام شـده سـاالنه را براسـاس       این م)  8ماده 

اهداف پیش بینی شده در بودجه ، به کمیسیونهاي برنامـه و بودجـه و فرهنـگ و    
آموزش عالی و بهداري و بهزیستی مجلـس شـوراي اسـالمی و سـازمان برنامـه و      

 .بودجه ارسال نمایند
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نیـاز بـه پیشـنهاد هیـأت      آیین نامه اجرایی هریک از مواد فوق برحسـب )  9ماده 
موسسـات مربوطـه و تصـویب مشـترك وزراي فرهنـگ و آمـوزش عـالی و         امناي

 .درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود  بهداشت ،
و  9مـورخ   183و  181ترکیب هیأت هاي امنا مطـابق مصـوبه جلسـات    ) تبصره 

 .شود شوراي عالی انقالب فرهنگی تعیین می 23/12/1367
الزم االجرا بوده و از تاریخ مـذکور قـانون    1370این قانون از اول سال )  10ماده 

قـانون   31محاسبات عمومی کشور و آئین نامه معامالت دولتی به اسـتثناي مـاده   
 .مذکور درمورد این موسسات نافذ نخواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علنـی روز سـه شـنبه مـورخ     
و شصت ونه مجلس شوراي اسـالمی تصـویب    ماه سال یکهزاروسیصد هجدهم دي
 . به تائید شوراي نگهبان رسیده است 26/10/1369و در تاریخ 




