
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401بهمن ماه 

ها و مراکز علمی کشور در  جایگاه دانشگاه

 مقررات نظام مالی و اداری کشور
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 1346/ 04/ 11مصوب امناء دانشگاه تهران  أتیه اراتیو اخت لی تشک قانون

 

  خیدانشگاه تهران از تار  یو استخدام  ی و سازمان  ی و مال  ی الزم در امور ادار  التیفراهم کردن تسه  ی برا  -  1ماده  

 . شود یم  لیدانشگاه تهران تشک  یامنا أت یبه نام ه یأت یقانون ه ن یا بیتصو

 : شود ی م لیتشک  ریز ی دانشگاه تهران از اعضا  یامنا أتیه - 2ماده 

 ر ینخست وز -1

 ی دربار شاهنشاه ر یوز -2

 آموزش و پرورش   ریوز  -3

 یی دارا  ریوز  -4

 ران ینفت ا ی عامل شرکت مل ر یمد  -5

 دانشگاه تهران   سییر -6

 عامل سازمان برنامه  ر یمد  -7

 کشور   یو استخدام یکل سازمان امور ادار   ریدب  -8

 کشور  یو اقتصاد  یو دانشگاه یفرهنگ  یهات ینفر از شخص 7 -9

 

 هشیو پژو  یامناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال یها أتیه لی تشک قانون

 یانقالب فرهنگ  یعال یاشور  1367اسفند ماه   23و   9خ مور 183و 181جلسات  اتمصوب

 

دانشگاه ها و    یبرا  یپزشک  و بهداشت، درمان و آموزش   یفرهنگ و آموزش عال   یاز وزارتخانه ها  کیهر    -  1  ماده 

  ییامنا  أتیشود ه  ی م  دهینام  "مؤسسه "قانون    ن یوابسته به خود که درا  یو مؤسسات پژوهش  یمؤسسات آموزش عال

 .خواهند داد لیتشک ل یذ ب یبا ترک

 ر وزی  - الف 

 مؤسسه  س یئر -ب

  شرفت یدر توسعه و پ  ی که نقش مؤثر  ی کشورو   ی محل  یاجتماع  ا یو    ی و فرهنگ   ی علم  یها ت یتن از شخص  6  تا 4  - ج 

 .مؤسسه مربوط داشته باشند 

 برنامه و بودجه   ریوز  ندهینما ایو  ر یوز  -د

 .دانشگاه ها باشند   یعلم تأیاز اعضاء ه د یبا "ج"بند  یهات یحداقل دو تن از شخص - تبصره  
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 1383/ 06/ 11:  بیتصو  خ یمصوب تار  رانیا یاسالم  یساله چهارم توسعه جمهور برنامه پنج  قانون

 

و متعهد، دانش مدار، خالق و    متخصص   یانسان  ی رو ین  تی و ترب  یساز  نه یزم  برای   است  موظف   دولت   –  49  ماده 

را    لیذ  اقداماتبرنامه چهارم    یاز ابتدا  ،یف یوک  ی با هدف توسعه کم  ینهضت نرم  افزار   یازهایمنطبق با ن  ن،یکارآفر

مختلف کشور  ای  هبخش   یازهایبه ن  یی پاسخگو  یبرا   یها و مؤسسات آموزش عالها و ساختار دانشگاه  تیدر مأمور

 :به انجام برساند 

مجوز    یکه دارا   ی تخصص  یها فرهنگستان   ن یو همچن  یدولت  یو پژوهش  عالی   آموزش   مؤسسات  و   هادانشگاه  –  الف

  ر یو سا  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک  و   ی و فناور  قاتی علوم، تحق  یهاوزارتخانه   یعال  گسترش آموزش   یاز شورا

  خاص،   یالتیتشک  و  یاستخدام  ،یمال  ، یادارها و مقررات    هنام  نییاساس آ  بر  باشند صرفاً  یم   ربط یذ  یمراجع قانون

  یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ی و فناور  قاتی علوم، تحق  ی وزرا  د ییمربوط که به تأ  ی امنا  یهاأتی مصوب ه

و مقررات     ن یقوان  ریوسا  یقانون استخدام کشور  ،یقانون محاسبات عموم  تیبدون الزام به رعا  رسد،یحسب مورد م

  أت یه ب یبه تصو از یها و مقررات موردن هنام  ن ییکه آ  یشد و تا زمان اداره خواهند  یاستخدامو  ی و مال  ی ادار یعموم

دولت براساس    یاز محل بودجه عموم  ی ا  نه یمقررات سابق عمل خواهد شد.  اعتبارات هز  است طبق   دهیامناء نرس 

 .ابد ی یاختصاص م ادشدهی یی اجرا یشده به دستگاهها تمام متیق

 

 توسعه کشور«   یبرنامه ها ی»قانون احکام دائم  تاینها قانون برنامه پنجم و  20ب ماده  بند

 1395/ 11/ 10مورخ  کشنبهی مصوب 

 

  ی که دارا  یعلم و فناور   یهاها و پارک و فرهنگستان  یو پژوهش  یها، مراکز و مؤسسات آموزش عالدانشگاه  ـ1ماده 

  ی پزشک و بهداشت، درمان و آموزش   یو فناور   قاتی علوم، تحق ی وزارتخانه ها ی گسترش آموزش عال ی از شورا مجوز 

  ژهیبه و  یدولت  یحاکم بر دستگاهها  یعموم  ات و مقرر  نی قوان  تیرعاباشند، بدون  ی ربط می ذ  یمراجع قانون   ریو سا

  ی الحاقات بعد   و  مناقصات و اصالحات  یقانون برگزار  ،یخدمات کشور  تیریکشور، قانون مد   یقانون محاسبات عموم

امنا    أتیه  مصوب  یالتیو تشک  یاستخدام  ،یادار   ،یمعامالت  ،یمال  ینامه ها  نییآنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آ

ها در مورد فرهنگستان   و   یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یو فناور   قاتی علوم، تحق  رانیوز  د ییکه حسب مورد به تأ

  د ییمسلح به تأ  یروهاین  وابسته به  یقات یو تحق  یو مراکز آموزش عال  هاجمهور و در مورد دانشگاه  س یرئ  د ییبه تأ

 .کنند ی رسد، عمل می مسلح م  یروهایستاد کل ن سیرئ
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 تهرانمحترم دانشگاه  ئیسر یمیمقسید محمد دکتر  یجناب آقا یها صحبت

 1401در گفتگو با خبرنگار مهر آذرماه 

 

ها است  به دانشگاه  ژهیو  اراتیاخت  ی برخ  ی اعطا  قتی بلکه در حق  تیاستقالل از حاکم  ی دانشگاه نه به معنا  استقالل

توسط سازمان    گر ید  ی و برخ یانقالب فرهنگ   ی عال  یشورا یوزارت علوم قبضه کرده، برخ  ی را برخ  اراتیاخت  ن یکه ا

 .گرفته شده است  ینظارت  یانهاده ا یو   یبرنامه بودجه و سازمان امور استخدام و  تیریمد 

  ت یتناسب وضعها به  و دانشگاه  داشته باشد   یها نقش محوردانشگاه  یامنا  هیأت  د یبا  میخاطرنشان کرد: ما معتقد   یو

  ن یداشه باشند نه ا  یمنحصر به فرد  ط یشرا  یو نظارت  یاستخدام  ،یسازمان  ،یادار   ،یمال  یهاخودشان بتوانند از جنبه 

به تناسب   اراتیاخت  ن یطلبد که ای توسعه علم و پژوهش م   یژگیخود را تافته جدا بافته بدانند بلکه و  دانشگاه  که

 . کشور را محقق کنند   یتوسعه علم ی عنیا بتوانند هدف مهم، ها به آن ها اعطا شود تدانشگاه ط یشرا

کند و به همان    دایپ  یاژه یو  اراتیاخت  د یبا  هادانشگاه  یانهاد حرفه   نیا  که  نیبر ا  د یکأ دانشگاه تهران ضمن ت  سیرئ

  ن یخود ستاد ا  یوقت   یمنتقل کند، ول   د یو اسات  یعلم  یهارا به گروه   اراتیاخت  نیستاد دانشگاه ا  میهم معتقد   نسبت

 .کند ی نم دایپ یی پژوهشگران و نخبگان در داخل دانشگاه اصال معنا د،یآن به اسات یندارد بحث واگذار را اراتیاخت

  یاژه یو  اراتیاخت  د یبا  د،یو اسات  یعلم  یهاگروه   یعنیما در دانشگاه    ی که سلول اصل  م یکرد: ما معتقد   انیب   یمیمق

 . محقق خواهد شد  یمال  یاستقالل ادار  نیاز رهگذر ا نیو ا کنند  دایپ

 

 چرائی این اختیارات و استثنائات:

کشور با توجه  در   ایتوسعه  یها ت یاتجام فعال  و   های ریگ می در تصم  ی جار  یهای و حذف بوروکراس   ی چابک  ع، یتسر -

 ،  مختلف  یدر حوزه ها  ایدانش روز دن  ینظران دارا  و صاحب د یداشتن اسات  اریدر اختبه  

 ،  ی وهشپژو   یات یتحق ،یعلم ی ادهایدارا بودن مراکز و بن -

مستعدتر  اریاخت  رد  - برا های  جوان  نیداشتن  تحق  یهمکار  یکشور  امور  پ  یقاتیدرانجام  با    یوهشژو  همراه  و 

 و...   کشور  مختلف یهابخش
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 عه و... ها و پراکندگی واحدهای تابها، طرحها، برنامهاعتبارات، تعدد فعالیتبا توجه به حجم  

 

عملکرد اداری و مالی سایر مقامات و   ده از توان امکان نظارت و حصول اطمینان تفویض کننچگونه می  -1سؤال 

 مسئولین تفویض گیرنده و واحدهای تابعه را فراهم نمود؟

 

  های قانونی و سازمانی از وقوع تخلف، فسادموریتأف و مـ انجام به موقع تکالیمن ـتوان ضگونه می ـچ  -2سؤال 

 پیشگیری نمود یا احتمال وقوع آن را کاهش داد ؟ و... 

 

 

  دانشگاه ی و معامالت ینامه مال ینیآ  17  ماده

مقام مجاز    ای  دانشگاه  سیوحواله به عهده رئ  لیانجام تعهد، تسج  تیمسئول  نیو همچن  ص یتشخ  اریو اخت  صالحیت

 )مجوز قانونی(  .باشد ی م یامور مال  رکل یعهده مد ه پرداخت با ضوابط مورد عمل ب قیاعتبار و تطب  نیو تأم باشد ی م

دانشگاه    س یطرف رئ  و بدون واسطه از   ماًیماده حسب مورد مستق  ن یموضوع ا  یهاتیو مسئول   اراتیاخت  -1  تبصره 

قابل تفو  ایکالً  مقامات دانشگاه    ریبه سا   موجب  ت، یو مسئول  اریاخت  ض یتفو  مورد  چیباشد. لکن در هی م   ض یبعضاً 

 د. بو کننده نخواهد  ض یاز تفو تی رافع مسئول ا یو  اریسلب اخت

 

 داخلی کنترل  فیتعر * 

حاصل    یمعقول  نانیاطم  ،یسازمان در حوزه ها  آن از تحقق اهداف مختلف  لهیوس ه  که ب   است  ی ند یفرآ  یداخل  کنترل

 . شودی م

تحقق    ی تابعه در راستا  یواحدها  ایدهد که آی م  ی نسب  ا یدر حد معقول    ی نانیسازمان اطم  ن یبه مسئول  ی کنترل داخل

 ؟ ری خ ایشده محقق خواهد شد  نییاهداف تع ایدارند و آی بر م شده گام  نییاهداف تع

 کنترل داخلی
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 داخلی  یهااستقرار کنترل  لزوم* 

 انجام امور  ند یعملکرد و فرآ یاطالع از چگونگ  -

 سازمان یهات یمورأو م فی و مقررات مربوط تکال نیقوان تیاز رعا نانیحصول اطم -

 و کاهش احتمال وقوع  یشگری با هدف پ یادار  یندهایمعقول از سالمت فرآ نانیاطم -
 

 یو مال   یو ارتقاء انضباط و سالمت نظام ادار تخلفات* 

 سازمان  ییو ارتقاء اثربخش و کارآ تیهدا -

از انضباط    معقول ن  نایبه منظور حصول اطم  رانیمد   یاریجهت ارتقاء هوش   ی کنترل داخل  ند یاستفاده از بازخورد فرآ  -

 سازمان و کارکنان یو مال  یادار  اتیو عمل ندهای و سالمت فرآ

  گر ید ی معنا به . شود ی مال یهات یسوء استفاده در فعال ایکه منجر به اشتباه   ینامساعد  ط یشرا جاد یاز ا یری جلوگ -

  ی عنی  گردد ی که منجر به کشف به موقع اشتباهات وتخلفات م  ییاهکنترل   نیبازدارنده و همچن  یاهکنترل   جادیا

 . کشف کننده یاهکنترل 

 ی مال  گزارش هایو نشان دادن مطلوب آنها در دفاتر و   یرنقد یو غ  یاعم از نقد  های حراست از دارائ -

  ف یازهرگونه ح  ی ریبه آنها و جلوگ  ینحوه دسترس   ،یمناسب و بجا از اموال دولت   ح،ینظارت و بر نحوه استفاده صح  -

 .آن ر یو نظا ی سرقت و آتش سوز سوء استفاده از آنها ل،یو م

 

 ار یدر اخت  یو منابع انسان ها هیحفظ سرما* 

 : یکنترل طیمح   -1

 .( د یآ ی در سازمان به حساب م ی و اساس کنترل داخل هیست که پاو ساختارها ندهای، فرآاز استانداردها یاه مجموع)

 ی ساختار سازمان •

 تیریمد  ی اتیفلسفه و سبک عمل •

 ت یمسئول  نییو تع  اریاخت ضی تفو  •

 ی اخالق یو ارزش ها  یدرستکار  •

 کارکنان ت یو صالح یستگ یشا •

 ی منابع انسان یهاو روش   یخط مش •

 یحسابرس  ته یو کم  رهیمد  هیأت  •

 ی: کنترل  یو عملکردها هاروش  -2

 .کند ی برقرار م یکنترل ط یمح  عالوه بر تیریکه مد  ییهاه ی و رو هااستیاز س  عبارتند  •

   یداخل یهاکنترل  یادار  یهات ی فعال سطوح* 

 : هدانشگا )مالی(ارزش  رهیزنج یهاتیفعال
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 و... اماکن  یواگذار ،کاال و خدمات، ارائه و فروش کاال و خدمات، اجاره  د یخر رینظ

 :دانشگاه یادیبن/ی ات یعمل   یهاتیفعال

 و... و تدارکات   یباتیاطالعات، امور پشت ی ، توسعه فناوری، منابع انسانیت یریامور مد  رینظ

 

 ی داخل  یهاکنترل  تیکفا از  نانیرار حصول اطمقالزم جهت است  اقدامات* 

 ی داخل یهاو ابالغ دستورالعمل کنترل   میتنظ -

 ی داخل یهااستقرار کنترل  -

 یداخل یاستقرار واحد حسابرس  -

 ی داخل یهانظر نسبت به کنترل  و اظهار ی ده گزارش  -

 یداخل یحسابرس  جینتا ی ریگ یپ -

 

 ی داخل یها استقرار کنترل تی مسئول* 

 دانشگاه  استیحوزه ر -

 ستاد مراکز و هم تراز ها و معاونت  -

  ادارات کل -

  ریبگ تابعه و تنخواه   یواحدها -
 

 

 ارتباط کلی انواع کنترل داخلی با انواع حسابرسی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی برون سازمان یهااز منظر نظارت  یداخل ی هاکنترل  یقانون یمبان* 

 :محاسبات کشور وانیقانون د -1 ماده 

 انواع حسابرسی  های کنترل داخلی گروه 

 حسابرسی صورتهای مالی  کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 

 حسابرسی رعایتی کنترل داخلی حاکم بر رعایت قوانین و مقررات 

 حسابرسی عملکرد کنترل داخلی حاکم بر عملکرد
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عبارت است از اعمال    رانیا  ی سالما  یجمهور  یمحاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساس   وان یهدف د

 ق: یالمال از طر ت یاز ب یبه منظور پاسدار  ی کنترل و نظارت مستمر مال

که به    ییهادستگاه   ریو سا  یدولت   یهاشرکت   ،سساتؤها، موزارتخانه   ه یکل   ی مال  یهاتی و فعال  اتیکنترل عمل  -الف

 کنند.می از بودجه کل کشور استفاده  از انحاء ینحو

  ایو به موقع درآمد و   ح یاز وصول و ارسال صح  نان یها به منظور اطمدر دستگاه  ی مال  اتیوقوع عمل ی بررس   -3ماده 

 .هاها و پرداختافت یدر  ریو سا نهیهز انجام

 ها ه دستگا یهایی حساب اموال و دارا یبه موجود  یدگیرس  -4 ماده 

  ل ین  و کاربرد مؤثر آنها در جهت  یمناسب مال   یهاها و دستورالعملروش   ی از برقرار  نانیجهت اطم  بررسی  -5  ماده 

 یدگیمورد رس  یهابه اهداف دستگاه

موجود در    مرجع کنترل کننده  تیعدم کفا  ایو    یکننده داخلخصوص لزوم وجود مرجع کنترل در  اعالم نظر-  6ماده 

 المال تیظ حقوق بـحف   جهتانجام شده    یهای دگیو رس   هایبا توجه به گزارشات حسابرس   ی دگیمورد رس   یهادستگاه
 

 ی حسابرس یهاافته یتخلفات براساس   یفراوان* 

 هاو پرداخت هاافت یحاکم بر در ی ضوابط و مقررات کل تیعدم رعا -

 و جبران خدمات کارکنان دولت  ی ریکارگه ب -

 مرتبط با بودجه   نیقوان  ریو سا  ی، قانون بودجه سنواتیاتوسعه  یهابرنامه  نیاحکام قوان تیعدم رعا -

 و قراردادها مانکاریضوابط انتخاب پ تیعدم رعا -

 ی مردم یو کمک ها  ایهدا -

 کاال و خدمات   د یخر -

 )تدلیس(  ی جعل ای ی اسناد صور هی ته -

 ی عمران یطرح ها  ی تخلفات در اجرا -

 الحساب ی پرداخت و عل ش یضوابط پ تیعدم رعا -

 ی کارپرداز  ،تنخواه گردان -

 مجاز  ر یغ یبانک یهاحساب -

 ی مقررات مربوط به اموال دولت   تیعدم رعا -

 ی انبار و ابواب جمع یکسر  -

 نون رائه صورتحساب در موعد مقرر قاعدم ا -
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 از تخلف یریشگیپ  یکل یراهکارها* 

  و مقررات مرتبط و الزم االجراء  نیقوان  شناخت و احصاء -

 )آموزش(  و مقررات مرتبط و الزم االجراء ن یبه قوان و کارکنان  رانیکامل مد یآشنائ  -

 ی داخل یهاکنترل  تیو تقو ی برقرار -

 امور   ند یابر فر بخش، کارآمد و به موقع اثر یظارت داخلن -

 

 شگیری از وقوع تخلف درون سازمانیثر در پیؤعوامل م*

استقرار و    قی طر  در سازمان از  یو مال   یاستقرار انضباط ادار   و  یر یشگیکردن باور پ  نهی و نهاد  تی تقو  -1

 :یداخل ینظام کنترل ها تی تقو 

 از وقوع تخلف  یری شگ یشعار پ جیو ترو ن ییتع -

 ی ریشگ یپ تیمستمر اهم  حیو توض د یکأ ت -

 کارکنان و مردم  یاز سو یاحتمال یهاتخلف  زارش جهت گ  سازمانیدرون و بررون  یارتباط یهاکانال  جاد یا -

 و...از تخلف   یریشگ یپ ،ی ور  بهره شیافزا یاراهکاره مورد کارکنان در  ینهادهافت شریاز پ تیرید استقبال م -

 یسالم سازمان یفضا  یدر برقرار  ت یریمد   یتوجه الزم از سو -

 کنترل و  یپاسخگوئ اب ت یولئمس  نییب و تعو مناس  حیصر ار یاخت اوتتف -

 و... ، خودرو  یسازمان یهاخانه  ر یتفاده از آن نظو کارکنان و نحوه اس  رانیمد   ارینظارت بر اموال در اخت -

 مشاغل  حیانجام صح  ی برا الزم  یاهتارش و مهکارکنان از سطح مناسب دان ی برخوردار -

 ی خروج، مرخص ورود و  ها، ت یمورأ ، مافه کاراز پرداخت اض انکارکن یباط ادار نظارت الزم بر انض -

 از تخلف  یریشگ یثر در پؤعوامل م ق یتشو -

 دهمحول ش  یها تی ولئبا مس اراتیتناسب اخت -

 ئیجابجا ل یاز صحت و سقم دال نان یاس و اطمو حس ی د یکل یاهکارکنان در سمت  ینظارت بر جابجائ -

 مقرر  یهانسبت به کنترل  تیریمد   یبند یو پا  یداخل یاهل ازمان بر کنترس   رانیمد   یتوجه الزم از سو -

 :و مقررات  نیاطالع کامل از قوان -2

 و مقررات  نیو مستمر قوان ح یآموزش صح -

 و مقررات  نیکارکنان به قوان  هی و آسان کل  ع یسر ی دسترس  -

 و مقررات سازمان  ن یقوان ستمیس  یاستقرار و بروز رسان -

   یانامه رفتار حرفه  نییآ  تیوجود و رعا -

وظا  هی هت  - برا  فیشرح  آن  ی مکتوب  آموزش  و  مختلف  کارکنان    مشاغل  به  به  کارکنان  کردن  آگاه  هدف  با 

 . که از آنها وجود دارد  یتوقعات و انشیهات یولئمس
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 : نظارتی استفاده از مشورت مراجع تخصصی و -3

 ی مشورتی مراجع تخصص یورت به نظرات مش ی دسترس  -

 و مقررات  نیدر موارد ابهام در قوان  یو تخصص ی ستعالم از مراجع نظارتا -

 ی با مراجع نظارت یتعامل  یهاته یکم  لیتشک -

 ی و ادار  یواجد آثار مال ماتیصاحبنظران سازمان قبل از اخذ تصم یاستفاده از مشورت خرد جمع -4

 ی و توجه به نظرات حسابرسان داخل  یواجد آثار مال  ماتی در اتخاذ تصم  یمال  رانیو مد  حسابانینقش ذ تیتقو -5

 ف یوظا ی اجرا یبرا  یو صرف وقت و تمرکز کاف تیری ارتقاء دانش و مهارت مد  -6

 

افز  با به  اول   تیفیک   ت،یکم  ش یتوجه  تنوع کار    ی ندها یفرا  یمهندس  باز"  یشنهادیپ  یتیریمد   یاستراتژت  یوو 

 د.باش  یاطالعات م  یفناور  از ی بردار بهره کردیرو با "کسب کار دانشگاه  یجار

 

  یباز مهندس  یخروج

 ربط ی ذ  یهاو دستورالعمل هانامه  ن ییاعم از آ یجار یهاه ی رو و  ندهایاصالح فرآ -

 افراد  ر ییتغ  ازیکارکنان و در صورت ن یآموزش و توانمندساز -

 ساختار ح اصال -

 

 : صو مالحظات الزم در خصو  نکات

 یاتوسعه  یهابرنامه  نیاحکام قوان تیرعا -1

 ی بودجه سنوات  ن یقوان - 2 

 یو محاسبات  یمال  نیقوان  ریسا -3

 ها و پرداخت افت یدر  -4

   و صدور چک  یبانک یهاحساب -5

  یدولت  معامالت  -6

 و جبران خدمات کارکنان   یر یکارگه  ب  -7

 هاو کمک  ایهدا -8

 

 نکته پایانی:

 ** انتخاب بهترین راه 

 ** همراهی تمایم واحدها برای تحقق اهداف متعالی دانشگاه
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