
 بسمه تعالي

  آئين نامه مالي و معامالتي  105 )  به استناد ماده  2 ( پيوست 34در اجراي ماده  دستور العمل پيش پرداخت  و علي الحساب

دانشگاههـاي علوم پزشكي 
  

تعريف و كليـات :  
پيش پرداخت : پرداختي كه از محل اعتبارات مربوطه بر اساس احكام و قراردادها بر طبق تشخيص رئيس موسسه يا 

مقامات مجـاز از طرف ايشان پيش از انجام تعهد صورت مي گيـرد . 
 ) موارد ، ميزان و شرايط واريز پيش پرداخت : جهت انجـام پيش پرداخت تضمين معتبر و كافي طبق دستورالعمل 1ماده 

 آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ) الــزامي است . 1تضمينات ( پيوست شماره 
موارد تاديـه پيش پرداخت به شرح زير است :   

الف ) درمورد فوق العاده روزانه و هزينـه سفر ماموريت داخل كشور قسمتي از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه 
و هزينه سفر خارج از كشور تمام يا قسمتي از وجوه متعلقـه به تشخيص باالترين مقام دستگاه اجـرايي و يا مقام مجاز 

از طرف او بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است . 
ب) در مورد قراردادهاي منعقـده با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاههاي علوم پزشكي پيوست شماره 

1  
ج) وجـوهي كه بابت افتتاح اعتبـار اسـنادي قبل از حصول تعهـد براي خدمات و كاالهاي وارداتي با رعايت آئين نامه 

مالي و معامالتي پرداخت مي شود . 
 چاپي و الكترونيكي ) و ساير نشريات مورد نياز . – خارجي –د) وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجالت ( داخلي 

د) وجوهي كه طبق مقررات قـانوني خاص (شرائط عمومي پيمان و .... ) بايد به طور پيش پرداخت تاديه شود در حدود 
ضوابط مقــرر 

هـ) وجوهي كه براي خريد كاال يا خدمات قبل از تحويل مورد معامله و انجام كار در وجـه وزارتخانه ها يا موسسات 
دولتي و يا شـركتهاي دولتي پرداخت خـواهد شد . 

تبصره : وجوهي كه به عنوان وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهاد هاي عمومي غير دولتي كه صد در 
%) سهام آن متعلق به دولت است بر اساس موافقت باالترين مقام دستگاه اجرائي بدون اخذ تضمين قابل 100صد(

پرداخت مي باشد.  
 

 ) نحـوه تسويه پيش پرداخت : 2ماده 
 روز بعد از خاتمه ماموريت  15در مورد فوق العاده ماموريت داخل و خارج كشور حداكثر 

در مورد قرارداد ها طبق قوانين و مقررات پيش بيني شده درقــرارداد   
در مورد اعتبـارات اسـنادي و وجوهي كه بابت خريد كاال و خدمات در وجه وزارتخانه ها و يا شركت هاي دولتي 

پرداخت شده پس از تحويل كاال يا انجام خدمت  
در مورد وجــوه مربوط به روزنامه ها ، مجالت و نشريات كاغذي و الكترونيكي پس از انجام خدمت . 

در مورد وجــوهي كه طبق مقـررات قانوني خاص ( شرائط عمومي پيمان و .... ) پيش پرداخت صورت گرفته به ترتيبي 
كه در مقـررات مربوطه پيش بيني شده است . 

 
علي الحساب : عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهــد صورت مي گيرد . 

 
 
 
 



)  موارد ميـزان و شرايط پرداخت علي الحساب  3 ماده 
الف ) در مواردي كه تسجيل و يا تهيه اسـناد و مدارك مثبته براي تاديـه تمام دين مقدور نباشد . 

ب) وجه كافي از محل اعتـبار مربوطه براي تاديـه تمام دين در اختيار موسسه نباشد . 
تبصره يك : مبلغ ناخالص پرداختي بابت علي الحساب موضوع بند « الف » نبايد از هفتاد درصد بهاي كاالي تحويلي يا 

خدمت انجام شده تجاوز نمايد در موارد خاص به تشخيص هيات رئيسه يا مقام مجاز ايشان ميزان علي الحساب 
پرداختي قابل افزايش است . 

تبصره دو : وجوهي كه به عنوان مساعده حقوق و مزايـا به كاركنـان پرداخت مي شود از نظـر اين آئين نامه در حكم 
% خالص دريافتي ماه قبل  قابل پرداخت است . 50علي الحساب تلقي مي گردد و بعد از پانزده هر ماه حداكثر به ميـزان 

 بار براي هر كارمند )  2( حداكثر ساليـانه 
 : در قراردادهاي پيمانكاري ساختماني  و تاسيساتي طبق شرائط عمومي پيمان عمل خواهد شد . 3تبصره 

 
)  نحوه تسويه علي الحساب :  4ماده 

 دريافت كنندگان علي الحساب مكلفند در اسرع وقت اسنـاد و مدارك الزم براي تسجيل و تاديـه تمام دين و تسويه 
علي الحساب دريافتي را به دانشگاه ارائه نمايند و واحدهاي اجرايي پرداخت كننده علي الحساب مكلفند نسبت به 

تسويه علي الحسابها پرداختي از اولين پرداخت قطعي بعدي و حداكثر ظرف مدت يكسال اقدام نمايند . 
مساعـده حقـوقي پرداخت شده به كاركنـان در پـايان همان ماه كالً از حقـوق و مزايـا كسـر مي گردد . 
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