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 دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آيين نامه مالي و معامالتي 99دستور العمل اجرائي ماده  

 
استنكاف و يا عدم  اشخاص به موسسه و يا دادن مهلت به بدهكاران و نيز بخشودن جريمه نقدي ناشي ازتقسيط بدهي    

 :پرداخت به موقع بدهي بموجب اين دستورالعمل و به شرح ذيل تعيين مي گردد

چنانچه دانشجويان دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اعم از دانشجوي اختصاصي،  :1ماده

 . ير قابل وصول خواهد بودو يا دانشكده باشند بشرح ز ميهمان و انتقالي داراي بدهي به دانشگاه

بدهي دانشجويان انتقالي از هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي در هر ترم حداكثر تا پايان ترم قابل تقسيط مي باشد و  :الف

 . صدور گواهي گذراندن ترم و ثبت نام جديد منوط به پرداخت بدهي مي باشد

 . دانشجويان منتقله از دانشگاه مبداء بايستي پس از تسويه حساب كامل به دانشگاه مقصد انتقال يابد :ب

كه تابع  باستثناء وام ها بدهي دانشجويان اختصاصي دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني :ج

 . مي باشدمقررات خاص مربوطه مي باشند حداكثر به مدت يكسال قابل تقسيط 

بدهي كليه دانشجويان اعم از دانشجوي اختصاصي يا انتقالي يا ميهمان در رابطه با از بين بردن يا غير قابل استفاده نمودن  :د 

اموال غير منقول اعم از اداري ، آموزشي ، صوتي و تصويري در موارد عمدي غير قابل تقسيط و در موارد غير عمدي قابل 

 . سال خواهد بودتقسيط حداكثر بمدت يك

 .كثر تا پايان همان ترم مي باشدبراي دانشجويان ترم آخر حدا «د » مدت زمان تقسيط بدهي هاي بند  :تبصره

 ، رسمي، پيماني، قراردادي و ساير( كاركنان و اعضاء هيات علمي ) چنانچه كاركنان موسسه در هر طبقه شغلي اعم از  :2ماده

به موسسه در رابطه با آموزش و هزينه هاي تحصيلي و يا از بين بردن و غير قابل استفاده نمودن اموال منقول و غير منقول اعم از 

 . سال قابل تقسيط خواهد بود 5و ساير بدهي داشته باشند حداكثر به مدت  اداري، آموزشي، صوتي و تصوي

 4/1اي مجردين و رحقوق و مزاياي مندرج در انتهاي حكم ب 3/1يانه نبايد از تقسيط ماه( سال  5)در مدت تعيين شده  :تبصره

 . براي متاهلين كمتر و بيشتر باشد

 چنانچه تقسيط ماهيانه انجام گرفته و بدهي شخص مذكور در سقف زمان تعيين شده  1با توجه به مفاد تبصره  :2تبصره

در . ست بقيه مبلغ را بصورت نقد و يكجا بحساب واريز نمايد پوشش داده نشد شخص بدهكار مي باي( سال  5حداكثر ) 
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واريز مبلغ باقيمانده براي مديون مقدور نباشد، با تشخيص رئيس موسسه و يا مقام مجاز از طرف ايشان نسبت به صورتي كه  

 . سال كه عالوه بر اقساط قبلي بصورت ماهيانه پرداخت نمايد 3تقسيط مجدد حداكثر ظرف مدت 

 . كليه تقسيط هاي موضوع ماده يك و دو با اخذ تضمين معتبر با نظر اداره حقوقي دانشگاه قابل تقسيط مي باشد :3ماده

 . با تشخيص رييس موسسه و يا مقام مجاز از طرف ايشان قابل تقسيط مي باشند 2و  1كليه تقسيط هاي موضوع ماده  :4ماده

خص گردد كه جريمه ناشي از استنكاف يا عدم پرداخت بموقع بدهي در صورتيكه ضمن بررسي قوانين و مقررات مش:5ماده

 . يا خسارت دير كرد به بدهكار تعلق مي گيرد نحوه وصول يا عدم وصول آن با تشخيص هيات رئيسه موسسه خواهد بود

ينكه در رابطه با اعم از ا ،در صورتيكه بدهكار نسبت به بدهي و جرائم مربوطه اقدام ننمايد مستنكف شناخته مي شود:6ماده

بدهي مدارك معتبر اخذ شده باشد يا مدارك ابرازي گوياي بدهي بدهكار باشد در اين صورت توسط هيئت رئيسه موسسه با 

 .مقامات صالحه قضائي نسبت به وصول بدهي اقدام خواهد شد

ئي هرگونه اموال منقول يا غير با تصويب هيات رئيسه موسسه، موسسه مي تواند قبل از اخذ نظر مقامات صالحه قضا: تبصره

منقول بدهكار را از طريق اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان يا ساير سازمانها و نهاد هاي دولتي و بانك ها از طريق مرجع 

 .  دقانوني با تامين دليل توقيف نماي

ي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهيه و براي آئين نامه مالي و معامالت105تبصره در راستاي ماده  3ماده و  6اين دستور العمل در 

  . اجرا ابالغ مي گردد

 

 

 

 

 

 

رات مرتبط با هيات امناء دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و موسسات مجموعه قوانين و مق :منبع
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