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آیین نامه مالی و معامالتی انجمن فارغ التحصیالن
دانشگاه صنعتی شریف
با توجه به مفاد بندهای  11-2و  11-6اساسنامه انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شريف آيین نامه مالی و معامالتی انجمن بشرح
ذيل تدوين و به تايید هیات اجرائی انجمن رسیده است و از اول مهرماه  1396اجرا می گردد.
بخش اول  -آئین نامه مالی
فصل اول -تعاریف
ماده  -1سال مالی :
سال مالی عبارتست از يکسال شمسی که از فروردين ماه شروع و در پايان اسفند ماه همان سال ختم می گردد.
ماده  -2بودجه انجمن:
بودجه انجمن برنامه ی مالی شامل درآمدها و هزينه های انجمن برای يکسال مالی می باشد.
ماده  -3درآمدهای انجمن :
درآمدهای انجمن عبارت ست از حق ع ضويت اع ضاء ،درآمدهای نا شی از ارائه هرگونه خدمات ،قبول کمک های مالی و اعانات بالعوض و
ساير عطايايی است که از طرف اشخاص و موسسات به انجمن تحويل و يا پرداخت می گردد.
ماده  -4هزینه ها
هزينه های انجمن به کلیه پرداخت هائی اطالق می گردد که انجمن برای پیشبببرد اهداف و برنامه های خود در هر زمینه و هر مکانی بر
طبق مقررات داخلی و قوانین جاريه بايد انجام دهد
ماده  -5خزانه دار:
خزانه دار انجمن مسببلول نظارت بر کلیه امور مالی انجمن شببامل درآمدها و هزينه ها و حفظ و نگهداری اموال ،و نیز دريافت کمک های
مالی و اعانات بالعوض و ساير عطايايی ا ست که از طرف ا شخاص يا مو س سات به انجمن پرداخت می گردد .وظايف خزانه دار و حدود
اختیارات وی توسط هیات اجرائی تعیین خواهد شد.
ماده  -6مدیر مالی:
مدير مالی به پیشببنهاد مدير اجرايی و حکم دبیر کل انجمن به اين سببمت منصببوم و مسببلولیت ايشببان مديريت بر امور مالی و حفظ و
نگهداری اموال و موجودی های نقدی و دريافت حق عضببويت از اعضبباء ،درآمدهای حاصببل از خدمات و نیز دريافت کمک های مالی و
اعانات بالعوض و ساير عطايايی است که از طرف اشخاص يا موسسات به انجمن پرداخت می گردد.
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فصل دوم – بودجه
ماده -7بودجه پیشنهادی انجمن بر اساس اهداف ،سیاست ها و برنامه اجرائی هماهنگ با خط مشی و مصوم هیات اجرائی ،در مهلت
مقرر بوسیله مدير اجرائی تنظیم و پس از تايید دبیرکل و هیات اجرائی به تصويب هیات امنا میرسد.
تب صره  -1تا زمان تصببويب بودجه تفصببیلی جديد ،به تشببخید دبیر کل انجمن هزينه ها حداک ر تا میزان 1/12بودجه برای هرماه و
حداک ر برای چهار ماه قابل انجام می باشد.

فصل سوم -درآمدها و دریافت ها
ماده -8
انواع درآمدها و دريافت های انجمن بشرح زير است:
الف -وجوهی که تحت عنوان حق عضويت ،کمک های بالعوض و يا عناوين ديگر در اختیار انجمن قرار می گیرد.
م -درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انجمن که انواع و نحوه وصول آنها به تصويب هیات اجرايی خواهد رسید.

فصل چهارم  -هزینه ها و پرداخت ها
ماده-9
هزينه های انجمن عبارت است از کلیه مبالغی که برای امور جاريه انجمن از قبیل حقوق و مزايای کارکنان ،هزينه های دفتری و بعبارتی
هر نوع پرداختی که برای اجرای برنامه های انجمن جهت رسبببیدن به اهداف خود در چهارچوم قوانین و مقررات جاريه و اين آئین نامه
انجام می گردد.
تب صره -2تايید و قابل پرداخت بودن هزينه های پیش بینی نشببده (خارج از بودجه مصببوم به عهده دبیرکل و با تايید خزانه دار و با
رعايت آيین نامه معامالت است.
ماده -10
پرداخت های انجمن از طريق حسابهای بانکی مجاز که با امضای دبیر کل ،قائم مقام وی ،مدير اجرائی و خزانه دار انجمن افتتاح گرديده،
انجام میشود .امضای اوراق و اسناد تعهدآور مشترکاً به عهده مدير اجرائی و دبیر کل يا خزانه دار و يا مقامات مجاز از طرف ايشان
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می با شد .پرداخت از ح سام های بانکی فوق با دو ام ضاء از چهار ام ضا و مهر انجمن انجام می شود و خزانه دار می تواند تمامی ا سناد
مالی را مشاهده کند.
ماده -11
انجمن مکلف اسببت در بودجه سبباخنه خود وجوه خزم برای پرداخت حقوق و مزايای کارکنان خود را مقدم بر سبباير هزينه ها و تعهدات
انجمن منظور نمايد.
تب صره  -3بخ شی از پرداخت های مذکور در اين بند میتواند از طريق تنخواه گردانهائی بنام ماموران خريد که با ت شخید و م سلولیت
مدير اجرائی انتخام و مورد تائیدخزانه دار قرار می گیرند مفتوح گرديده اسببت ،انجام گیرد .میزان تنخواه هر تنخواه دار متناسببب با نوع
عملیات مورد نظر توسط مدير اجرائی و خزانه دار تعیین می گیرد.
ماده -12
حسام های انجمن بر اساس اصول ،موازين و استانداردهای متداول حسابداری کشور نگهداری میشود.
ماده -13
صورت های مالی انجمن که هرسال بر اساس دفاتر و مدارک حسابداری انجمن حداک ر تا پايان تیرماه سال بعد توسط انجمن تنظیم و به
همراه گزارش عملکرد هیات اجرائی و نظر بازرس جهت تصويب به هیات امنا تسلیم می گردد عبارتست از:
 -1ترازنامه شامل دارايی ها و ا ستهالکات ،بدهی ها و مطالبات ،صورت درآمدها و هزينه ها ،صورت گردش وجوه نقد و ياددا شت
های مرتبط به آن
پیش بینی بودجه سال آتی شامل درآمدها و هزينه های انجمن بر اساس برنامه های مورد نظر در آن سال
-2
فصل پنجم – اموال
ماده -14
انتقال اموال منقول به موسبببسبببات دولتی و نهادهای عمومی بنابر پیشبببنهاد دبیر کل و با تصبببويب هیات اجرايی و انتقال اين اموال به
موسسات غیر دولتی تابع شرايط معامالت می باشد.
ماده -15
ارزيابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیر منقول قابل فروش توسط کارشناس منتخب هیات اجرائی صورت می گیرد.
ماده -16
نحوه نگهداری اموال و رسببیدگی و چگونگی نظارت و تمرکز حسببام اموال منقول و غیر منقول انجمن به موجب دسببتور العمل مصببوم
هیات اجرائی خواهد بود.
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بخش دوم  -آئین نامه معامالت
ماده - 17
معامالت انجمن از نظر مبلغ به چ هار دسببب ته کوچک (تا مبلغ  50،000،000ريال برای هر قلم کاخ يا خدمات  ،متوسبببط (از مبلغ
 50،000،001ريال تا  200،000،000ريال  ،و بزرگ (از مبلغ  200،000،001ريال به باخ و معامالت خاص تقسبببیم و طبق ماده 22
انجام می گیرد .موارد ذيل میتواند بصورت است ناء و خارج از ضوابط فوق صورت گیرد:
الف -در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه ها ،موسسات دولتی ،شرکتهای دولتی ،شهرداريها و يا موسساتی که بیش از  50%سهام
آنها متعلق به دولت باشد.
م -در مورد خريد کاخهای انح صاری دولتی و ساير کاخهايی که فرو شنده انح صاری دا شته و يا برای آنها از طرف د ستگاههای ذيربط
دولتی تعیین نرخ شده باشد(.م ل بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس و ........
ج -در مورد معامالت تا سببطب بزرگ که به تشببخید و مسببلولیت مدير اجرائی و با تايید دبیر کل و خزانه دار و يا مقامات مجاز از طرف
آنها مقرون به صرفه و صالح انجمن باشد.
تب صره  -4حدود انواع معامالت چهارگانه فوق الذکر هر ساله تو سط مدير اجرائی و دبیر کل پی شنهاد و پس از تايید هیات اجرائی قابل
انجام خواهد بود.
ماده  -18روش معامالت:
معامالت خريد با رعايت کیفیت بهتر و هزينه کمتر (مناسبترين قیمت به روش زير انجام می پذيرد:
الف -در مورد معامالت کوچک ،خريدها با اخذ  3قیمت از بازار و به تشخید مامور خريد و با تايید مدير اجرائی قابل انجام می باشد.
م -در مورد معامالت متوسببط ،خريدها با اخذ 3اسببتعالم کتبی و با تايید مدير اجرائی و دبیر کل يا مقام مجاز از طرف آنها میسببر می
گردد.
ج -در مورد معامالت بزرگ ،با  3استعالم کتبی و با تايید مدير اجرائی و دبیر کل و هیات اجرايی انجام میگردد.
د -معامالت خاص ( آنچه صبببرفنظر از مبلغ جز امور معمول انجمن نبوده و يا برای انجام يا عدم انجام آن ابهام وجود دارد و يا بشبببرايط
خاصی نیاز است  ،با پیشنهاد مدير اجرائی و دبیر کل پس از تصويب کمیسیون معامالت قابل انجام می باشد.
ماده -19
معامالت فروش کاخ و خدمات انجمن با کسب بهترين قیمت يا طبق تعرفه های مصوم به صورت زير انجام میگیرد:
الف -معامالت کوچک ،با تشخید و مسلولیت واحد فروش و تايید مدير اجرائی صورت میگیرد.
م -معامالت متوسط به تشخید مدير اجرائی و تايید دبیر کل يا خزانه دار و يا مقام مجاز از طرف ايشان میسر میگردد.
ج -در مورد معامالت بزرگ فروش ،بر مبنای قیمت کارشناسی شده ،با تشخید مدير اجرائی و تايید دبیر کل و خزانه دار انجام می شود.
د -معامالت پیش بینی نشده و خاص بنا به پیشنهاد مدير اجرايی يا دبیر کل و با تصويب کمیسیون معامالت انجام میگردد.
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بخش سوم  -ضوابط و مقررات متفرقه
ماده -20
دريافت ضمانتنامه بانکی يا سپرده نقدی يا سفته و چک بعنوان سپرده شرکت در مناقصه يا مزايده و يا تضمین حسن اجرای تعهدات از
جانب شرکت کنندگان در مناقصات و مزايدات با رعايت ساير مقررات بالمانع است.
ماده -21
در مورد دعوت ها ،پذيرائی ها و برگزاری مراسم و سمینارها و همچنین مسافرت های علمی و ورزشی فارغ التحصیالن که توسط انجمن
برگزار می شود انجمن میتواند با ا شخاص حقیقی و يا حقوقی جهت انجام مو ضوع ،قرارداد منعقده نموده و هزينه و درآمدهای مربوطه را
طی قرارداد و بر ا ساس وظايف طرفین تعیین و اجرا نمايند و يا خود م ستقیما ن سبت به برگزاری آن اقدام نموده و هزينه های مربوطه را
از درآمدهای حاصله بپردازد.
تبصره  -5در صورتیکه انجمن خزم بداند که اشخاصی را جهت انجام امور مربوط به انجمن به ماموريت داخل يا خارج اعزام نمايد هزينه
ايشان طبق ضوابطی که توسط انجمن تعیین میگردد قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه هزينه هائی در ارتباط با ماموريت توسط شخد
انجام شود و لیکن اسناد م بته ای نداشته باشد بر اساس مدارک ارائه شده اشخاص در صورت تايید دبیر کل قابل پرداخت خواهد بود.
کمیسیون معامالت:
ماده -22
کمیسیون مرکب از  5نفر توسط هیلت اجرايی انتخام و تعیین میگردد تا معامالت خاص انجمن را مورد بررسی و تصويب قرار دهند.
مصوبات کمیسیون معامالت حداقل نیاز به  3رای موافق دارد.
کمی سیون معامالت حداقل با اخذ  3ا ستعالم و پی شنهاد کتبی در مورد معامله خاص پی شنهادی مديريت ،مو ضوع را از جوانب مختلف
مالی ،موضوعی ،اجتماعی و ارتباطی با ماهیت کاری انجمن بررسی نموده و نظر خود را بطور مشروح و کتبی اعالم میدارد.
ماده -23
موارد مربوط به کمیته های انجمن در يک بخش جداگانه تدوين و متمم می شود.
ماده -24
موارد پیش بینی نشده در اين آيین نامه نیاز به تصويب هیات اجرائی دارد.
بخش چهارم – پروژه های خاص
ماده -25
در صورتی که انجمن بخواهد و يا از انجمن خوا سته شود که در پروژه خا صی نقش دا شته با شد اوخ پروژه خاص بايد عام المنفعه يا در
جهت کمک به دانشگاه باشد و درآمدی برای اشخاص خاص در آن متصور نباشد ثانیا موارد زير در آن در نظر گرفته شود.
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پروژه های خاص بصورت زير قابل ارائه هستند:


سرمايه گذار يا خیری (ا سپان سر پروژه ای را معرفی می کند و مايل ا ست انجمن در اجرای آن نام يا نقش غیر اجرايی دا شته
باشد.



شخ صی در جايگاه مدير پروژه (م سلول اجرا پروژه ای را معرفی می کند و تامین هزينه آن را از طريق سرمايه گذار تعهد می
کند .در اينصورت انجمن در قبال تامین هزينه پروژه هیچگونه تعهدی ندارد.



پروژه ای در ارتباط با دانشگاه و يا موارد مشابه باشد.

نحوه تعریف و مشخص کردن پروژه های خاص:
برای تعريف يک پروژه خاص موارد زير بايد تعريف و مشخد گردند:


خروجی ها و نتیجه پروژه



استفاده کننده پروژه



هزينه کل پروژه و منابع تامین آن



تفکیک هزينه ها در فازهای مختلف (بشرط وجود و سر فصل های مختلف با درصد وزنی آنها



مشخد کردن مايلستون ها (نقاط کلیدی پیشرفت و برنامه زمانبندی اجرا و تحويل کار



مشخد کردن مسلولین تحويل گیرنده و بهره برداران پروژه طبق برنامه خاتمه فازها



مشخد کردن نحوه ارتباط يا نقش انجمن با پروژه



کفايت هزينه پیش بینی شده و انجام پذيری فنی پروژه بايستی توسط انجمن احراز گردد.

نحوه همکاری انجمن در پروژه های خاص
 -1در صبببورت نیاز به معرفی پروژه و يا احیاناً درخواسبببت کمکه ای مالی ،اجرايی و يا هرنوع همکاری از سببباير نهادها ،مکاتبات
بايستی از طريق انجمن و يا امضای مدير اجرايی صورت گیرد..
 -2پروژه های خاص ابتدا توسببط انجمن بررسببی شببده و چگونگی اجرا و تعهدات و تضببمینات آن تعیین و پس از تصببويب هیات
اجرايی ،اقدام به انجام آن میگردد.
 -3درآمدها و منابع پروژه از هر نوعی که باشد بايد ابتدا بحسام انجمن واريز گردد.
 -4هیات اجرايی در صورت موافقت با پروژه بايد نوع و میزان ضمانت های خزم برای اطمینان از انجام پروژه از مدير پروژه را تعیین
نمايد.
 -5مدير اجرائی انجمن با توجه به ماهیت ،درآمدها ،منابع و هزينه های مت صور پروژه و با هماهنگی مديريت پروژه ،پی شنهادی مبنی بر
چگونگی پرداختها به مديريت پروژه و نیز چگونگی نظارت بر اجرای پروژه ارائه مینمايدکه پس از تايید دبیر کل انجمن قابل اجرا خواهد
بود.
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فرم شماره 47:

شماره سند Al-AMO-01:
تاريخ سند1397/06/04:

تب صره  -6وجوه دريافتی در پروژه هايی که با ماهیت عام المنفعه ه ستند میتواند تا میزان  %100درآمد و منابع دريافتی و متنا سب با
پی شرفت و نیاز پروژه به مدير پروژه پرداخت گردد ،در ساير پروژه ها %20 ،مبلغ دريافتی جهت جبران هزينه های انجمن ک سر و مابقی
طبق توافق طرفین پرداخت می شود ،پروژه های مربوط به دانشگاه بصورت موردی بررسی و نحوه اجرای آن تصمیم گیری خواهد شد
 -6مديريت پروژه مسلول چگونگی ،کمیت و کیفیت اجرای پروژه خواهد بود و بايستی گزارش های خزم را در زمان های مقرر به مديريت
اجرائی انجمن ارائه نمايد و در صورت نیاز به هیلت اجرائی انجمن نیز ارائه گردد.

این آیین نامه در  4بخش (که بخش اول شامل پنج فصل)؛  25ماده و  6تبصره تهیه شده است.
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