
 

 ( کشور درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشکده/هادانشگاه اصالحیه ) مشترک برای 

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورها/دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاهآیین 

 قبلی در کتابآدرس  ردیف
قبل از 

 اصالح
 مستند بعد از اصالح

در آدرس 

 کتاب

 جدید

۱ 
، اضافه ۱۲ماده ، 64صفحه 

 شدن عبارت
- 

کلف است از این پس، قبل از اپیان هر سال  گاه م رد انتهای ماده، عبارت "دانش
انمه مالی و نسبت هب انتخاب و تأیید مؤسسه حساربسی سال بعد خود ربارب ضوابط و آئین

معامالتی از بین حداقل هس استعالم اخذ شده از مؤسسات گروه الف جامعه 
موارد استثناء رد سطح دانشکده از گروه ب جامعه حسابداران حسابداران رسمی کشور و رد 

گاه، نماینده  رسمی کشور رد کمیته منتخب هیأت امناء با عضویت معاون توسعه دانش
وزارت متبوع و یک ات دو نفر از اعضای هیأت امناء که جلسه آن هب دعوت 

گاه انجام می ل هیأت امناء شود، اقدام و نتیجه را رد آخرین جلسه ساریاست دانش
ربای تصویب نهایی اراهئ نماید ات مؤسسه حساربسی رد طول سال از طرف هیأت امناء 

گاه باشد.  انظر رب جریان امور مالی )بازرسی اقنونی( و مشاور عملیات حسابداری رد دانش

 جلسه ۹بند 

۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 

گاه  هیأت امناء دانش

۷۰ 

۲ 
 ،۱۴ماده ، 64صفحه 

 ۴اضافه شدن تبصره 
- 

کلف مؤسسه  :۴تبصره  از ردآمد  %۲و مجاز است اتسقف  %۱ حداقل است م
اختصاصی خود عالوه رب اعتبارات بخش ژپوهش، جهت توسعه و اجرای امور ژپوهشی 

ژپوهشی ابالغی وزارت متبوع پس از ردج رد بودجه تفصیلی اهی رد چارچوب سیاست
 سالیاهن هزینه نماید.

اهی ژپوهشی مصوب اه و سیاستق با ربانمهگزارش سالیاهن اقدامات مرتبط رد تطبي 
اهی شود. مصرف این وجوه رد هزینهمؤسسه و وزارت متبوع هب هیأت امناء اراهئ می

اهی سرماهي ای غیر مرتبط با طرح ژپوهشی و حقوق و مزایای رپسنلی مستمر و تملک دارایی
 غیر مستمر شاغلین مؤسسه و نظاری آن ممنوع است.

 جلسه ۶بند 

۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 

گاه  هیأت امناء دانش

۷۰ 


