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و عقــد قرارداد بر گرفته از تکالیف، ضوابط و مصوبات  ،یحسابرسموسسه  تعیین این دستورالعمل به منظور شیوه 

 ن اجرایمسئولیت حسها بعنوان دبیر هیات امناء ریاست دانشگاهها/ دانشکدهتدوین شده است و های امناء قبلــی هیات

  دارد.را برعهده روند مدنظر 

ای حسابرسی مفید در دستگاهها و نهادهای د که توان ، تجربه و سوابق حرفهموسسه حسابرسی انتخاب شو -1

یپ تیا موسسات آموزشی عالی  بخش عمومی بویژه دانشگاهها و شرکت های دولتی ترجیحا در دانشگاهها

تیپ دو طی سه سال اخیر را بر مبنای  طی پنج سال گذشته و دانشگاهها یا موسسات آموزش عالییک 

 حجم و حساسیت کار داشته باشند.

انتخاب موسسات با رتبه الف یا ب جامعه حسابداران رسمی کشور و دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح  -2

 باشند. مدنظر 

ره( متوالی در مسند حسابرس دانشگاه/ دانشکده باشد و درصورت سال )دو2موسسه منتخب نبایستی بیش از  -3

 سال هم بالمانع خواهد بود.   3تغییرسرپرست یا سرپرستان یا نام موسسه انتخاب موسسه حسابرسی تا 

موسسه حسابرسی متقاضی تنها در یک دانشگاه در سال مربوطه قرارداد و حضور داشته باشد.  بررسی شود -4

 و ارائه راهکارهای الزم توسط مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع انجام میشود. نظارت بر این مهم 

بایستی در طول سال در دانشگاه بعنوان ناظر  یحسابرس حسابرسی، موسسه امور و تهیه گزارش انجام برای -5

ور مجرب خود حضهیات امناء بر روند امور مالی )بازرس قانونی( با استفاده از کارشناسان مالی و حسابداری 

. این موضوع در متن قرارداد و انجام دهدبصورت ضمنی و داخلی  را فعال داشته و رصد عملیات حسابداری 

شود. دانشگاه موظف است شرایط و امکانات انجام این مهم را درج شرایط عقد قرارداد فی مابین بایستی 

 برای حسابرس بطور مستمر فراهم نماید. 

ز ا) معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و دبیرخانه هیات امناء ( جهت انتخاب حسابرس، دانشگاه  -6

طرف هیات امناء مقدمات اخذ حداقل سه پیشنهاد را از موسسات بصورت فراخوان از طریق اطالع رسانی 

ربسته های سدر پاکتم حقوقی و به منظور رعایت حری های مرتبط های کثیر االنتشار و سایتتوسط روزنامه

 نماید.فراهم می
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تحویلی از موسسه حسابرسی متقاضی، سوابق حرفه ای، تجربیات اجرایی بویژه در  یپیشنهاددر مستندات  -7

بخش بهداشت و درمان ، رتبه، بهای متناسب با حجم فعالیت ها به انضمام جزئیات و کلیات عملیات و تجزیه 

 و در نهایت قیمت کل پیشنهادی بایستی توسط موسسه ذکر شود.  و تحلیل مالی و ریزهزینه ها

ه دونفر عضو اصلی )حقیقی( هیات امناء دانشگاه/ دانشکد حداقل در جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد شده ، -8

(، رئیس موسسه و مسئول و عضو هماهنگ کننده ناظر هیات امناء  )ترجیحاً دو نفر عضو کمیسیون دائمی

دبیرخانه هیات امناء موسسه، معاون پشتیبانی و مدیر امور مالی و نمایندگان مرکز بودجه و پایش عملکرد و 

در حضور  پیشنهاداتدبیرخانه مرکزی هیات امناء وزارت )با هماهنگی قبلی( حضور داشته و حسب مورد 

حسب مورد در وزارتخانه یا دانشگاه باشد.( این هیأت  تواندایشان بازگشایی شود. )محل برگزاری جلسه می

صرفه و صالح و توان موسسه ، انتخاب شدگان را با اولویت های با بررسی پیشنهادات در نهایت مطابق 

به جلسه اصلی و عادی هیات امنا با حضور حداکثری اعضاء همراه با ارائه  مدنظر دانشگاه و هیات امناء

 رفی می نماید. توضیح دالیل انتخاب مع

ه فرم با استفاده از نمون ) ترجیحاً ، قرارداد حسابرسیدر جلسه هیات امناء یپس از انتخاب نهایی موسسه حسابرس -9

با امضای مدیر موسسه حسابرسی، ریاست دانشگاه و یک نفر از اعضای  پیشنهادی مرکز بودجه وزارت متبوع(

یات اعضای ه تصویب شده جریان حسابرسی )با انتخاب هیات امناء بعنوان متولی اصلی و ناظر بر حقیقی

ای قرارداد در صورت تائید عضو هیات امناء فوق و دستور های اولیه و مرحله( منعقد و پرداختازبین خودامناء 

 آیین نامه مالی و معامالتی( مجاز خواهد بود.  5پرداخت ریاست دانشگاه با رعایت ضوابط )مستثنی از ماده 

ای حسب مورد و نیاز و یا به تشخیص اعضاء هیات امناء طول سال قرارداد بصورت دوره حسابرس در -10

رصد مالی و امور حسابداری بر مبنای تکالیف و ضوابط مصوب هیات امناء را کتبی یا حضوری در  وضعیت

 یجلسه به هیات امناء گزارش و در نهایت و پایان دوره حسابرسی، گزارش حسابرس به انضمام صورتها

مالی را یک نسخه به تمامی اعضای هیات امناء، دو نسخه به دبیرخانه مرکزی هیات امناء وزارت، یک نسخه 

نماید و کلیات و جمع بندی گزارش را در به مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت در موعد مقرر تحویل می

ن نماید. )این بند بعنوارائه میشود رسماً قرائت و اجلسه عادی هیات امناء که به همین منظور تشکیل می

 یکی از شروط قرارداد فی مابین بایستی در متن ذکر شود(
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در گزارش حسابرسی عالوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی بخش عمومی و الزامات قانونی  :1تبصره

مسئول ارائه توضیحات و آخرین وضعیت حسابرسی حسابداران رسمی کشور، موسسه تعیین شده جامعه 

تخدامی و اساداری  ،مالی های قبل و آیین نامه هایدانشگاه در ارتباط با تکالیف و مصوبات هیات امناء در سال

باشد. رسی میحساب گزارشاز مصوباتی که بر صورتهای مالی موثر هستند در زمان بویژه آندسته  و تشکیالتی 

 این مهم بایستی در متن قرارداد پیش بینی و تاکید شود. 


