« پیَست ضوبسُ پٌح »
دستَسالؼول ًحَُ ًگْذاسی اهَال
هَضَع هبدُ « »84آییي ًبهِ هبلی ٍهؼبهالتی
 -1کلیات
ماده  -1کلیِ اهَالی کِ تَسظ دانشگاه خشیذاسی ٍ یب ثِ ّش عشیك لبًًَی دیگش ثِ تولک دانشگاه دسآهذُ یب دسهی
آیذ ثِ استثٌبی اهَال اهبًی  ،اهَال دانشگاه هحسَة ٍ تبثغ هفبد ایي دستَس الؼول هی ثبضٌذ.
تبصره ـ تؼبسیف اهَال هٌمَل ٍ غیش هٌمَل هَضَع ایي دستَسالؼول تبثغ تؼبسیف هزکَس دس لبًَى هذًی خَاّذ ثَد.
ماده  -2اهَال هٌمَل ٍغیشهٌمَل کِ اص عشف دستگبّْبی دٍلتی ٍغیش دٍلتی ثِ صَست هَلت دس اختیبس دانشگاه
لشاسگشفتِ یب هی گیشد اص ًظش ایي دستَس الؼول اهَال اهبًی هحسَة هی ضَد ٍ چگًَگی دسیبفت ً ،گْذاسی ٍ
استشداد آى تبثغ تَافك فیوبثیي دانشگاه ٍ عشف لشاسداد هی ثبضذ.
ماده 3ـ هسئَلیت حفظ ٍ حشاست اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل دانشگاه ثِ ػْذُ تحَیل گیشًذُ ٍ هسئَلیت
ًگْذاسی حسبة اهَال ثب هذیش اهَسهبلی هی ثبضذ.
ماده  4ـ اهَال هٌمَل هَضَع ایي دستَس الؼول ثِ سِ دستِ تمسین هی ضَد:
الف ـ اهَال هصشفی  :اهَالی ّستٌذ کِ ثشاثش استفبدُ تغییش ٍضؼیت دادُ یبکالً اص ثیي هی سًٍذ.
ب ـ اهَال غیشهصشفی  :اهَالی ّستٌذ کِ ثذٍى تغییش هحسَس ٍ اص دست دادى هطخصبت اصلی ثتَاى آًْب سا ثِ
عَس هکشس هَسد استفبدُ لشاسداد ٍ اًحصبساً ایي دستِ اص اهَال هٌمَل دسکلیِ دفبتش ثجت ضذُ ٍ الصبق ثشچست ثشای
آًْب الضاهی است .
ج ـ اهَال دس حکن هصشفی  :اهَالی ّستٌذ کِ ظبّشاً ثب اهَال غیشهصشفی هطبثْت داضتِ لکي ثِ لحبظ عجغ ٍ
هبّیت ٍ یب للت اسصش آًْب تٌظین حسبة ثِ صَست حسبة اهَال غیشهصشفی ثشای آًْب ضشٍست ًذاسد ً .صبة اسصش
ایي دستِ اص اهَال هٌمَل ثِ صَست سبلیبًِ ثِ تصَیت ّیأت اهٌبء هی سسذ.
ماده  – 5اهَال سسیذُ ضبهل اهَالی است کِ تحت اثَاة خوؼی اهیي اهَال لشاسهی گیشد ٍاهَال فشستبدُ ضبهل
کلیِ اهَالی است کِ عجك همشسات ایي دستَس الؼول ثِ ًحَی اص اًحبء اص اثَاة خوؼی اهیي اهَال خبسج ٍ دستَس
حزف آى صبدس ضذُ ثبضذ.

 -2انتقاالت
ماده  -6ثبتصَیت ّیأت سئیسِ دانشگاه هی تَاى اهَال هٌمَل غیشهصشفی هبصاد ثشًیبص سا ثب سػبیت صشفِ ٍ صالح
دانشگاه ثِ عَس اهبًی دساختیبس هؤسسبت خبسج اص دانشگاه لشاس داد  ،ضَاثظ ًگْذاسی  ،استفبدُ ٍ چگًَگی
استشداد اهَال ٍاگزاسی ثِ تصَیت ّیأت سئیسِ دانشگاه خَاّذ سسیذ.
ماده  - 7اهَال داًطگبُ دسصَستی کِ هبصاد ثش ًیبص ٍ یب اسمبعی ثبضذ ثبسػبیت هفبد هَاد « »84«ٍ»84آییي ًبهِ
هبلی ٍ هؼبهالتی دانشگاه لبثـل فشٍش یب تجذیـل ثِ احسي هی ثبضذ .دسآهذ حبصـل ثِ حسـبة دسآهذ اختصبصی
دانشـگاه هٌظَس هی ضَد.
ماد  8ـ اًتمبل اهَال دانشگاه اص اثَاة خوؼی یک اهیي اهَال دیگش ثبصذٍس سٌذ اًتمبل اًدبم خَاّذ ضذ ٍهشاتت
خْت اًؼکبس دس دفبتش اهَال ثِ ٍاحذ اهَسهبلی ًیض اػالم هی گشدد.
ماده 9ـ خشٍج هَلت اهَال داًطگبُ ثبیستی ثب سػبیت همشسات ایي دستَس الؼول ٍ ثب هدَص همبم هدبص دانشگاه ٍثب
صذٍس پشٍاًِ خشٍج  ،ضبهل هطخصبت کبهل اهـَال ٍ تؼییي ٍاحـذ گیشًذُ ثِ اهضـبی اهیـي اهَال ٍ سئیس اداسُ
ریشثظ اًدـبم پزیشد  .پشٍاًِ ّبی هزکَس ثبیذ دس دفبتشی کِ ثِ ّویي هٌظَس تْیِ ضذُ است ثجت گشدد ٍ ثِ ٌّگبم
ثبصگشداًذى اهَال هشاتت دس دفبتش هزکَس هدذداً ثجت گشدد.
تبصره – هٌظَس اص دفبتش هَضَع ایي هبدُ ًسخِ ًَضتبسی خشٍخی ّبی ًشم افضاسی سیستن هبلی هَسد ػول دس
دانشـگاه هی ثبضذکِ ثِ تأییذ هسئَلیي ریشثظ سسیذُ ثبضذ.
 -3نگهذاری حساب
ماده  -10حسبة توبم اهَال دانشگاه دس دفبتش اهَال ًگْذاسی هی ضَد .هذیش اهَسهبلی ٍػبهلیي هبلی هکلفٌذ
تغییشات فْشست اهَال هزکَس سا ثِ عَس هستوش دس دفبتش هشتجظ اػوبل ًوبیٌذ.
 -4نحوه نظارت
ماده  – 11دانشگاه هکلف است ثِ هٌظَس ًظبست هَثش ثشاهَال دانشگاه ٍتوشکض حسبة آًْب  ،حسي اخشای هفبد
آییي ًبهِ هبلی ٍهؼبهالتی ٍّوچٌیي ایدبد ّوبٌّگی ٍ ٍحذت سٍیِ الذاهبت صیش سا اًدبم دّذ.
الف -دساخشای دستَس الؼول ّبی هشثَط ثِ اهَال دانشگاه اص فشهْبی اهَال ضَاثظ ٍ سٍضْبی سٍص آهذ هصَة ّیأت
سئیسِ دانشگاه استفبدُ ًوبیذ ٍ تبصهبى تذٍیي ٍتْیِ فشهْب ٍ سٍضْبی هَسد ًظش  ،اص سیستن هَخَد استفبدُ کٌذ.

ة -الذام الصم تَسظ هذیش اهَسهبلی دسهَسد دسیبفت صَست حسبثْبی اهَال ٍسسیذگی ٍثجت هطخصبت کبهل آًْب
دس دفبتش هشثَط ٍیب سیستن ًشم افضاسی.
ج -اػضام هأهَس ثِ هٌظَس سسیذگی ثِ هَخَدی ٍحسبة ّبی اهَال ٍ ًحَُ اخشای همشسات هشثَط دسهَالغ لضٍم ،
ٍّوچٌیي حست دسخَاست ٍاحذّبی ریشثظ .
د -اػضام هأهَس ثِ هٌظَس اًدبم اًجبسگشداًی ثِ صَست دٍسُ ای حذالل یک ثبس دسسبل.
 -5سایر مقررات
ماده  -12کلیِ دفبتش حسبة اهَال ( سیستن ًشم افضاسی ) ٍدفبتش ثجت پشٍاًِ ّبی خشٍخی ثبیذ لجل اص ثجت
هطخصبت اهَال ثِ عَس هسلسل ضوبسُ گزاسی ٍپلوپ ( لفل ًشم افضاسی ) ضَدٍ دساٍلیي صفحِ ّش دفتش تؼذاد
صفحبت آى ٍ ًبم ٍاحذ هشثَط لیذ ضَد ٍهشاتت ثب دسج ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍتبسیخ ثِ اهضبی هذیش اهَسهبلی ٍیبفشد
هدبص اص عشف ٍی ٍاهیي اهَال هشثَط سسیذُ ٍثِ هْش اهَسهبلی هوَْس گشدد.
ماده  -13حفظ ٍ حشاست ٍ ًگْذاسی حسبة اهَالی کِ ثشای هصشف خبظ اص عشف اضخـبظ ثِ دانشگاه اّـذاء
ضـذُ یب هی ضَد ضوي سػبیت ًظش اّذاکٌٌذگبى اهَال  ،هطوَل ایي همشسات خَاّذ ثَد.
ماده  -14دانشگاه هکلف است دسصَست سشلت  ،هفمَد ضذُ ٍیب اص ثیي سفتي اهَال ًبضی اص سشلت  ،آتص سَصی
ٍ یب ّشػلت دیگش ٍ ّوچٌیي دسهَاسد تسبهح دسحفظ ًٍگْذاسی اهَال دانشگاه ٍاستفبدُ غیشهدبص اص اٍال هزکَس
ًسجت ثِ اػالم هَضَع  ،حست هَسد ثِ هشاخغ ری صالح ٍپیگیشی اهش تبحصَل ًتیدِ ًْبیی  ،الذام ثِ ػول آٍسد.
ماده  -15اهَال هسشٍلِ  ،هفمَد ٍیب اصثیي سفتِ دسهَاسد صیش اص دفبتش هشثَط حزف خَاّذضذ.
الف -دسصَست دستگیشی سبسق ٍثذست ًیبهذى هَسد سشلت پس اص عی هشاحل ًْبیی سسیذگی ثِ هَضَع
دسهشاخغ صالحیتذاس.
ب -دسصَست پیذا ًطذى اهَال هفمَدُ  ،سبسق یب اهَال سشلت ضذُ ٍاػالم ثی گٌبّی ٍػذم سَء ًیت هتصذیبى اهش
تَسظ هشاخغ ری صالح.
تبصره ّ -1شگبُ هبل ضشلت ضذُ یب هفمَد ضذُ ثؼذ اصحزف اص دفبتش پیذا ٍهستشد ضَد ثبیذ هبًٌذ اهَال سسیذُ
دٍثبسُ دس دفبتشهشثَط ثجت گشدد.
تبصره  -2دسهَاسدی کِ اهَال دانشگاه ثشاثش حَادث ًبگْبًی اص لجیل سیل ،صلضلِ  ،خٌگ  ،آتص سَصی یبحَادث
هطبثِ اص ثیي ثشٍد  ،ثب تصَیت ّیأت سئیسِ داًطگبُ ٍ تٌظین صَستدلسِ اهَال هزکَس اص دفبتش اهَال حزف
خَاّذضذ.

ماده  -16اهَال هٌمَلی کِ ثبتَخِ ثِ اّذاف دانشگاه ثِ هٌظَس کوک یب اػبًِ ٍیب خْت اّذاء اصهحل اػتجبسات
هشثَط خشیذاسی هی ضَد اص لحبظ ٍاگزاسی ثِ دسیبفت کٌٌذگبى کوک ٍیب اّذاء هطوَل همشسات ایي دستَس الؼول
ًوی ثبضذ ٍتبثغ ضَاثظ ٍهمشسات هشثَط ثِ خَد خَاّذ ثَد.
ماده  -17دانشگاه عنذ االقتضاء موظف است به تشخیص هیأت امناء نسبت به بیمه نمودن اموال منقول
وغیر منقول خود اقذام نمایذ.
ماده  -18کلیِ کبالّبی ٍاسدُ ثِ اًجبس دانشگاه اص خولِ کبالی هَضَع هبدُ  64ایي دستَس الؼول تبصهبًی کِ دساًجبس
ًگْذاسی هی ضًَذ هطخصبت آًْب صشفبً دس دفبتش اًجبس ثجت خَاّذ ضذ ٍ ضشٍستی ثِ الصبق ثشچست ًٍگْذاسی
حسبة اهَال ًخَاّذ داضت.
ماده  – 19ایي دستَس الؼول دس  19ماده و 4تبصره دستبسیخ  92/5/12ثِ تصَیت هیأت امنای دانشگاه تبریز
سسیذ ٍ ثب تأییذ ٍصیش ػلَم تحمیمبت ٍفٌبٍسی اص تبسیخ  29/6/6لبثل اخشاء هی ثبضذ.

