
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   نوين ماليپروژه طراحي نظام
  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  ا و دانشكده هاي دانشگاهه

  بخش سوم 
 روش اجرائي نظام دفترداري

  

ويرايش نهائي

  )4(يوست شماره پ
 كدينگ واحدهاي تابعه

  وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي
  معاونت توسعه مديريت و منابع

  دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه



  صفحه   ويرايش  پيوست  دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه  
  5 از 2    نهائي كدينگ واحدهاي تابعه    4  روش اجرائي نظام دفتر داري

  

  مقدمه    

  ع اوري اطالعات از واحدهاي زير مجموعه دانشگاهها بصورت مكانيزه و به منظور فراهم نمودن شرايط الزم براي جم          
ON LINE   بط رويدادهاي مالي ليست واحدهاي تابعه دانشـگاهها بـر اسـاس    ضاعمال وحدت رويه در ثبت و و همچنين

  منطق ذيل كد گذاري شده است 
  

جهت  اجرائي نظام دفتر داري معرفي شده است در روش  " مراكزكد شناسه  - ) 3( تفصيلي حساب "اين كد كه به عنـوان   
ن و همچنـين جهـت تجميـع    آو واحـدهاي تابعـه   )   دانشكده/دانشگاه( نگهداري و كنترل حسابهاي فيمابين ستاد 

  اطالعات مشابه واحدها ي زير مجموعه در نظر گرفته شده است 
  

هائي كه  نياز به توضيح داشته كه جزئيات  اليه ست ا كاراكتر بشرح جدول ذيل تشكيل گرديده  12اليه و  8از  اين حساب 
  .بشرح اتي تشريح شده است

  
  

  »مراكزكد شناسه «  اليه هاي ساخت كدينگ   
 

  استان  دانشگاه  نوع فعاليت   محل  نوع  خدمات واحد اصلي كد عام واحد فرعي  نام واحد فرعي
            

 رقم 2 رقم 1 رقم 1  قمر 2  رقم 1  رقم 2  رقم 1  رقم 2

  
كاراكتر مي باشد و به همـين دليـل در رده هـاي     12بديهي كد شناسه تمام واحدها اعم از دانشگاه تا آخرين رده سازماني 

  . رقمي شده است  12با جايگزين نمودن عدد صفر تمام كد ها  از جمله دانشگاه  سازماني باالتر
  

  . پيوست مي باشد بترتيب  دانشگاه  اليست كد شناسه واحد هاي  تمام دانشگاهه
  

با كد در صورت استفاده از سيستم هاي مكانيزه بايد تالش شود كه تمام اقالم مربوط به واحدهاي زير مجموعه : توضيحات 
  . تجزيه و تحليل اطالعات جمع اوري شده فراهم گردد تفصيلي در حسابها ي دانشگاه ثبت شود تا امكان 
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  : با توجه به استان ذيربط  دانشگاههاكد گذاري  -1

  درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  كد  استان  رديف
 تبريز 101000000000 آذربايجان شرقي 1
 اروميه 111000000000 آذربايجان غربي 2
 اردبيل 121000000000 اردبيل 3
 اصفهان 131000000000 اصفهان 4
 ايالم 141000000000 ايالم 5
 بوشهر 151000000000 بوشهر 6
 ايران 161000000000 تهران 7
 تهران 162000000000 تهران 8
  شهيد بهشتي 163000000000 تهران 9
  علوم بهزيستي و توانبخشي 164000000000  تهران 10
 شهركرد 171000000000 چهار محال و بختياري 11
 بجنورد 181000000000 خراسان شمالي 12
 مشهد 191000000000 ضويخراسان ر 13
 سبزوار 192000000000 خراسان رضوي 14
 گناباد 193000000000 خراسان رضوي 15
 بيرجند 201000000000 خراسان جنوبي 16
 اهوازجندي شاهپور 211000000000 خوزستان 17
 زنجان 221000000000 زنجان 18
 سمنان 231000000000 سمنان 19
 شاهرود 232000000000 سمنان 20
 زاهدان 241000000000 سيستان و بلوچستان 21
 زابل 242000000000 سيستان و بلوچستان 22
 فسا 251000000000 فارس 23
 جهرم 252000000000 فارس 24
 فارس 253000000000 فارس 25
 قزوين 261000000000 قزوين 26
 قم 271000000000 قم 27
 كاشان 281000000000 كاشان 28
 كردستان 291000000000 دستانكر 29
 كرمان 301000000000 كرمان 30
 رفسنجان 302000000000 كرمان 31
 كرمانشاه 311000000000 كرمانشاه 32
 ياسوج 321000000000 كهگيلويه و بوير احمد 33
 گلستان 331000000000 گلستان 34
 گيالن 341000000000 گيالن 35
 لرستان 351000000000 لرستان 36
 بابل 361000000000 مازندران 37
 مازندران 362000000000 مازندران 38
 اراك  371000000000 مركزي 39
 هرمزگان  381000000000 هرمزگان 40
 همدان 391000000000 همدان 41
 يزدشهيد صدوقي  401000000000 يزد 42
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  :بشرح جدول ذيل مي باشد  فعاليت  نوع تفكيك كد  -2
   

  مالحظات   كد  ان عنو  رديف
    1  ) زير نظر دانشگاه ( بيمارستان   1
    2  شبكه بهداشت شهرستان   2
    3  دانشكده   3
    4  مركز تحقيقات   4
    5  خوابگاه  5

  
  
  . شهرستان و براي استان تهران مناطق تفكيك شده مي باشد ، نظور از محلم:محل  -3 

  
  
  :  بشرح جدول ذيل مي باشدخدمات نوع تفكيك كد  -4
  

  مالحظات   كد  عنوان   رديف
    1  )زير نظر شبكه بهداشت ( بيمارستان   1
    2  شهريمركز بهداشتي درماني   2
    3  روستا ئي / مركز بهداشتي درماني شهري  3
    4  مركز بهداشتي درماني روستائي  4
    5  اورژانس  5

  
  
  
  :بشرح جدول ذيل مي باشد   عام واحد فرعي كد  -5
  

  حظات مال  كد  عنوان   رديف
    1  خانه بهداشت   1
    2  پايگاه بهداشت عادي   2
    3  پايگاه بهداشت ستاره دار  3
    4  تسهيالت زايماني   4
    5  قرنطينه   5
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  فهرست واحدهاي تابعه دانشگاه

  
   فهرست واحدهاي تابعه دانشگاه

  ...........دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 


