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 آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهاي مردمی
 12/10/1379مصوب 

هدایا و کمکهاي مردمی موضوع این آئین نامه به وجوهی اطالق می گـردد  -1ماده
ه که با رعایت مقررات مربوط به نحوه جذب و استفاده از کمکهاي مردمی در زمین

توسعه و گسـترش دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی کشـور و        
ــات    ــوب جلس ــانی مص ــتی و درم ــات بهداش ــورخ 81و  80، 78موسس ، 3/3/67م

شوراي مشترك کمیسیونهاي شورایعالی انقـالب فرهنگـی و    24/3/67و  17/3/67
زشـی و  قانون نحوه انجام امورمالی و معامالتی دانشـگاهها و موسسـات آمو   5ماده 

مجلس شوراي اسالمی از سوي اشخاص حقیقـی یـا    18/10/69تحقیقاتی مصوب 
حقــوقی بصــورت داوطلبانــه در اختیــار دانشــگاههاو موسســات آمــوزش عــالی و  

 . تحقیقاتی که در این آئین نامه موسسه نامیده می شود قرار گیرد
وجوه  در مواردي که اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده موارد مصرف -2ماده 

اهدایی خود را مشخص نمایند وجوه مذکور منحصراً در موارد تعیـین شـده طبـق    
 . ضوابط این آئین نامه به مصرف خواهد رسید

وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی مصـرف آنـرا تعیـین ننمـوده یـا        -3ماده 
هیچگونه محدودیتی براي مصرف آن قائل نشده اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه     

داف موسسه اهـداء مـی نماینـد، بـا تشـخیص رئـیس موسسـه در امـر         پیشبرد اه
آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فعالیتهاي بهداشتی درمانی و از جمله مصارفی که 

 . به نحوي در راستاي تقویت فعالیتهاي مذکور باشد اقدام گردد
رئیس موسسه می تواند اختیارات موضوع این ماده را بـه صـورت کلـی یـا     : تبصره
 . به یکی از معاونین خود تفویض نماید جزئی
کلیه وجوهی که به عنوان کمک و هدایا اخـذ مـی شـود بایـد در ردیـف       -4ماده 

از طریــق خزانــه یــا  ( حســابهاي بــانکی غیــر قابــل برداشــت در بانکهــاي دولتــی 
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) . نمایندگی خزانه در استانها به همین منظور تحـت عنـوان هـدایا افتتـاح گـردد     
از حساب مذکور با امضاء مشترك رئیس موسسه یا مقام مجـاز از   واریز و برداشت

 . طرف ایشان و مسئول امور مالی یا ذیحساب یا نماینده وي خواهد بود
کلیه وجوه دریافتی بعنوان درآمد اختصاصـی محسـوب مـی گـردد مانـده      : تبصره

حساب کمک هاي مردمی موجود در حسابهاي دانشگاه تـابع آئـین نامـه مـالی و     
 .مالتی دانشگاههاي علوم پزشکی خواهد بودمعا

موسسه می تواند از موجودي مازاد بر احتیاج حسـاب هـدایا و کمکهـاي     -5ماده 
سود حاصـل  . مردمی بصورت سپرده ثابت نزد بانکهاي دولتی سرمایه گذاري نماید

 . آئین نامه به مصرف خواهد رسید 3از سرمایه گذاري  با رعایت مفاد ماده 
آئـین   3موضـوع مـاده   ( سسه می تواند از محل وجوه کمکهاي مردمی مو -تبصره
 . به صندوق هاي قرض الحسنه موسسه کمک نماید) نامه 
اشـخاص  ) اعم از اموال منقول و غیر منقـول (هدایا و کمکهاي غیر نقدي   -6ماده 

حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهـداء کننـده مشـخص شـده باشـد      
رد استفاده قرار خواهد گرفت در غیر اینصورت نحـوه اسـتفاده از   بهمان صورت مو

آن و یا ضرورت تبدیل هدایاي غیر نقدي به نقدي به تشخیص هیـأت رئیسـه یـا    
ریاست دانشگاه یا هیأت امناء با رعایت آئـین نامـه مـالی و معـامالتی دانشـگاهها      

 .انجام خواهد گرفت
تبدیل گدد مصرف وجـوه حاصـله از   چنانچه هدایاي غیر نقدي به نقدي : تبصره  

 .تبدیل ، تابع مفاد این آئین نامه خواهد بود
دریافت وجوه اهـدایی بـا سرفصـل حسـاب مسـتقل در حسـابهاي مـالی         -7ماده 

 . موسسه اعمال می گردد 
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