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آیین نامه مالی و معامالتی  501به استناد ماده  43دستورالعمل پیش پرداخت و علی الحساب در اجرای ماده  

 دانشگاههای علوم پزشکی

 

 :تعریف و کلیات

 

پرداختی که از محل اعتبارات مربوطه بر اساس احکام و قراردادها بر طبق تشخیص رئیس موسسه یا مقامات  :پیش پرداخت

 .شان پیش از انجام تعهد صورت می گیردمجاز از طرف ای

جهت انجام پیش پرداخت تضمین معتبرو کافی طبق دستورالعمل  :موارد، میزان و شرایط واریز پیش پرداخت( 1ماده

 .الزامی است( آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه 1پیوست شماره )تضمینات 

 :موارد تادیه پیش پرداخت به شرح زیر است

متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و د فوق العاده روزانه و هزینه سفر ماموریت داخل کشور قسمتی از وجوه در مور( الف

هزینه سفر خارج از کشور، تمام یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او 

 .ی که در احکام ذکر شده استبر طبق احکام صادره و برای مدت

 در مورد قراردادهای منعقده با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی ( ب

ات و کاالهای وارداتی با رعایت آئین نامه مالی و وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد برای خدم( ج

 .ودمعامالتی پرداخت می ش

 و سایر نشریات مورد نیاز( و الکترونیکی چاپی –خارجی –داخلی )وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجالت( د

باید به طور پیش پراخت تادیه شود در حدود ضوابط ... ( شرایط عمومی پیمان و )وجوهی که طبق مقررات قانونی خاص( ذ

 مقرر

د معامله و انجام کار در وجه وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و ورقبل از تحویل م وجوهی که برای خرید کاال یا خدمات -هـ 

 .یا شرکتهای دولتی پرداخت خواهد شد

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که صد در صد وجوهی که به عنوان : تبصره

 سهام آن متعلق به دولت است، بر اساس موافقت باالترین مقام دستگاه اجرایی بدون اخذ تضمین قابل پرداخت %( 111)

 .می باشد
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 :نحوه تسویه پیش پرداخت( 2ماده

 روز بعد از خاتمه ماموریت  11و خارج کشور حداکثر داخل  یتدر مورد فوق العاده مامور

 قراردادها طبق قوانین و مقررات پیش بینی شده در قرارداددر مورد 

در مورد اعتبارات اسنادی و وجوهی که بابت خرید کاال و خدمات در وجه وزارتخانه ها و یا شرکت های دولتی پرداخت 

 ز تحویل کاال یا انجام خدمتپس اشده، 

 در مورد وجوه مربوط به روزنامه ها، مجالت و نشریات کاغذی و الکترونیکی پس از انجام خدمت

تیبی که در پیش پرداخت صورت گرفته به تر...( شرایط عمومی پیمان و )در مورد وجوهی که طبق مقررات قانونی خاص

 .مقررات مربوطه پیش بینی شده است

 .عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می گیرد :علی الحساب

 

 :موارد میزان و شرایط پرداخت علی الحساب( 3ماده 

 .در مواردی که تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تادیه تمام دین مقدور نباشد( الف

 .تمام دین در اختیار موسسه نباشد دیهوجه کافی از محل اعتبار مربوطه برای تا( ب

نباید از هفتاد درصد بهای کاالی تحویلی یا (( الف))مبلغ ناخالص پرداختی بابت علی الحساب موضوع بند : تبصره یک

شان میزان علی الحساب پرداختی قابل در موارد خاص به تشخیص هیات رئیسه یا مقام مجاز ای. خدمت انجام شده تجاوز نماید

 .افزایش است

 وجوهی که به عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان پرداخت می شود، از نظر این آیین نامه در حکم ع :تبصره دو

کثر حدا)خالص دریافتی ماه قبل قابل پرداخت است%  11لی الحساب تلقی می گردد و بعد از پانزده هر ماه، حداکثر به میزان 

 (بار برای هر کارمند 2سالیانه 

 .در قراردادهای پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد: تبصره سه
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 : نحوه تسویه علی الحساب( 4ماده  

 دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند در اسرع وقت اسناد و مدارک الزم برای تسجیل و تادیه تمام دین و تسویه 

 علی الحساب دریافتی را به دانشگاه ارائه نمایند و واحدهای اجرایی پرداخت کننده علی الحساب مکلفند نسبت به تسویه 

 .علی الحسابهای پرداختی از اولین پرداخت قطعی بعدی و حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام نمایند

 .کالً از حقوق و مزایا کسر می گردد مساعده حقوقی پداخت شده به کارکنان در پایان همان ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه قوانین و مقرات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات  :منبع

 011صفحه  -22شهریور  -دکتر حسن امین لو و مهندس همایون فرزان -وابسته


