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 باسمه تعالي

 

   علمی شبكه هوشمند انرژي ايرانانجمن نحوه انجام امور مالی آئین نامه 

 

 مقدمه  .1
و تصممیما   92/29/92این آئین نامه که بر اساس رعایت مواد اساسنامه انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ایران مصوب 

شموراي اجرایمي انجممن بمه تماری   ا  الزم در جلسهمتخذه توسط کارگروه تدوین آیین نامه ها ، تنظیم شده و پس از اصالح

 باشد.االجرا ميا  بعدي الزمبه تصویب رسید و تا زمان تغییر 92/29/29

 

 نحوه تهیه ریز هزینه .2

 باشد.بر ای خرید ها ارائه فاکتور مالک مي .1.2

 ای جداگانه تهیه شود.فاکتور اجناس مصرفي و خدماتي از اجناس سرمایه .1.1

 و ارائه گردد. استفاده 2فاکتور فقط از فرم نمونه شماره های بدون جهت خرید .1.2

 و ارائه گردد. استفاده 1جهت پرداخت به افراد بدون تنظیم قرارداد صرفاً از فرم شماره  .1.2

 و ارائه گردد. استفاده 2جهت پرداخت به افرادی که با انجمن قرارداد دارند صرفاً از فرم شماره  .1.2

 باشد که در قرارداد باید قید گردد.ویژه نیاز مي: برای هر قرارداد شماره 2تبصره

 

 هانحوه رسیدگی به هزینه .3

 گردند.ای مشخص ميتوسط حسابداری کنترل و اقالم سرمایه هاسناد مربوط .2.2

 گردد.اسناد حسابرسي شده جهت تایید به مسئول یا مسئولین مربوطه ارائه مي .2.1

 گردد.سر ميبعد از تائید اسناد، هزینه از بدهي کمیته مربوطه ک .2.2

بندی در مخزن مربوطه تا مددتي بندی و شمارههای اجناس مصرفي و خدماتي بصورت دستهفاکتور .2.2

 گردد.ماند و اسناد هزینه در پرونده بایگاني ميباقي مي

گردد )تا زمدان اسدقا و و سدند  ن داری الصاق ميای به شناسنامه جمعفاکتورهای اجناس سرمایه .2.2

 گردد. بایگاني مي

 

 نحوه تنظیم هزینه .4

 ای و مصرفي جداگانه تهیه شودریز هزینه اقالم سرمایه .2.2

 شود. درجو  2ها صرفاً در فرم مربوطه )فرم شماره ریز هزینه به ترتیب فاکتور .2.1
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ریدز هزینده و مب دن  ن بده تف ید  روی ریز هزینه برگه خالصه هزینه که شامل تعدداد صدفتات  .2.2

 باشد باید الصاق گردد.مي

 رسید داده شود. ،ویل ریز هزینه باید به تتویل دهنده ریز هزینهدر موقع تت .2.2

داری انجمدن در دار خزاندههای الزم بدا جمدعتتویل دهنده موظف است نسبت به انجام هماهنگي .2.2

 داری اقدام و پیگیری نماید.ای تا خاتمه مراحل جمعداری اقالم سرمایهمورد جمع

 

 بیرخانه انجمنها و دتوسط کمیته نحوه دریافت تنخواه .5

ها، به دو ها و دبیر انجمن با ذکر موارد هزینهدریافت تنخواه در ازای درخواست کتبي مسئول کمیته

 باشد:صورت زیر ام ان پذیر مي

)در اینصورت فیش دبیر انجمن یا ها و کمیتهواریز به حساب معرفي شده توسط مسئولین  -الف

داری انجمن عنوان سند نزد حسابدار خزانهه تنخواه بواریزی بهمراه اعالم وصول دریافت کننده 

 نگهداری خواهد شد.و

 دریافت نقدی بصورت چ  انجمن یا وجه نقد . -ب

قابل ذکر است که در هر دو صورت، گیرنده تنخواه بایستي فرم درخواست را ت میل و تتویل 

 و2 داری نماید.)فرم شمارهخزانه

 

 
 

 کارگروه تدوین آیین نامه ها

 من علمی شبكه هوشمند انرژي ایرانانج

24/12/09 
 


