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–1ماده 

و تحقیقاتی که براساس ها و مؤسسات آموزش عالی امور مالی و معامالتی دانشگاه
آموزش پزشکی مجوزهاي رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و

این قانون و آیین شوند صرفاً تابعنامیده می) مؤسسه(شود و در این قانون تأسیس شده یا می
.باشندهاي اجرایی آن مینامه

ابع تعاریف مندرج در قوانین واصطالحاتی که در این قانون بکار رفته است ت–تبصره 
.باشدمقررات مربوطه می

–2ماده 

معادل (اعتبارات جاري و عمرانی این مؤسسات و همچنین اعتبارات اختصاصی 
همه ساله صرفاً در قالب برنامه ) درآمدهاي اختصاصی برآورد شده از سوي مؤسسات

.شودو طرح به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب می
-3ماده 

دوازدهم بودجه تخصیص اعتبارات جاري و عمرانی هر سه ماه، حداقل به مأخذ سه
خزانه واریز مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصی معادل کلیه درآمدهاي وصولی که به

.قرار می گیردهاي اجرایی ذیربط در اختیار هر یک از مؤسساتشده است ازطریق دستگاه
–4ماده 

کشور تا آخر بارات جاري و عمرانی و اختصاصی منظور در قانون بودجه کلکلیه اعت
سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به 

.سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال مؤسسه منظور خواهد شد



–5ماده 

هاي ها و برنامهاجراء و تکمیل پروژهتوانند در جهتکلیه مؤسسات موضوع این قانون می
استفاده نمایند و نحوه هاي مردمیآموزشی و تحقیقاتی و عمرانی از هدایا و کمک

اي خواهدبود که به پیشنهاد هیأت امناء نامههاي مردمی تابع آیینکردن اینگونه کمکهزینه
.مؤسسات ذیربط به تصویب وزارتین مربوطه برسد

–6ماده 

شود تین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میبه وزار
ها، سلف سرویسنگهداري و خدماتدر جهت ایجاد تسهیالت الزم براي احداث، تعمیر،

هاي دانشجویی و تأمین مسکن اعضاي هیأت علمی، شرکت سهامی خاص تأسیس خوابگاه
بهداشت، ها با پیشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالی ونماید که اساساً این شرکت

.هیأت وزیران خواهد رسیددرمان و آموزش پزشکی به تصویب
–7ماده 

موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت در ها، به منظور انجام پرداخت
هاي کشور که از طرف بانک مرکزي  جمهوري اسالمی ایران مجوز قانونی الزم را بانک

.داشته باشند افتتاح نمایند
–8ماده 

هاي نیاز حساببه منظور واریز درآمدهاي اختصاصی موسسه مکلف است به تعداد مورد
از طریق خزانه (این آیین نامه ) 7(هاي کشور با رعایت ماده ت در بانکبانکی غیرقابل برداش

واحدهاي اجرایی موظفند  درآمدهاي وصولی . افتتاح نماید) هایا نمایندگی خزانه در استان
.ها واریز نمایندنقدي خود را به این حساب



–9ماده 

یقه ودیعه و یا نظایر آن به  منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده وجه الضمان وث
کشور با هايشود حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکدریافت می

خزانه در از طریق خزانه یا نمایندگی(این آیین نامه ) 7(ملحوظ داشتن موضوع ماده 
واحدهاي اجرایی مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق . گرددافتتاح می) هااستان

برداشت از حساب فوق فقط به منظور. رند به این حساب واریز نماینددادریافت می
نامه استرداد وجوه فوق الذکر با واریز کننده یا ضبط آن به نفع مؤسسه با رعایت این آیین

.خواهد بود
و9مورخ ) 183(و ) 181(هاي امناء مطابق مصوبه جلسات ترکیب هیأت–تبصره 

.شودرهنگی تعیین میشورایعالی انقالب ف23/12/1367
–10ماده 

الزم االجرا بوده و از تاریخ مذکور، قانون محاسبات عمومی 1370این قانون از اول سال 
مذکور، در مورد این مؤسسات قانون) 31(نامه معامالت دولتی به استثناي ماده کشور و آیین

.نافذ نخواهد بود
دیماه لسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهمقانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در ج

به 18/10/1369یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
. تأیید شوراي نگهبان رسیده است




