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فصل اول  -   برنامه ريزي اصالح حساب موجودي ها     

 : -  مفاهيم اساسي موجوديها در استاندارد هاي حسابداري1

تعاريف :   -1-1

دارايي هاي است كه در يك مقطع زماني خاص در مالكيت واحد اقتصادي بوده وبه منظور فروش  موجوديها :

 در آينده ويا فرآيند ارائه خدمات نگهداري مي شود.

 شناسايي وارزشيابي موجوديهاي كاال در پايان سال مالي فرآيند پيچيده اي بوده كه مستلزم  -2-1

بكارگيري موارد ذيل مي باشد : 

 اندازه گيري مقادير موجوديها •

 اندازگيري ارزش حسابداري موجوديها  •

فرض جريان هزينه يا اقالم بهاي تمام شده كه بايد انتخاب و بكار گرفته شود  •

U1-2-1 :اندازه گيري مقادير موجوديها-

مقادير موجوديها از طريق سيستم ها و روشهاي زير تعيين مي شود: 

 سيستم ثبت ادواري موجوديها .1

در اين روش موجوديها در پايان دوره اي كه صورتهاي مالي تهيه مي شود بطور عيني شمارش مي شود. 

 

 سيستم ثبت دائمي موجوديها .2

در اين روش عمليات وارده ها وصادره هاي موجوديها در تمام طول سال براي هريك از اقالم موجوديها 

بطور جداگانه در كارتهاي معين حساب ثبت مي شود.سيستم ثبت دائمي موجوديها در مقايسه با سيستم 

ادواري مبناي بهتري براي كنترل فراهم مي آورد. 

هر واحد اقتصادي صرفنظر از بكار گيري سيستم ثبت موجوديها حداقل سالي يك بار بايد نسبت به 

شمارش عيني موجوديها اقدام نمايد.شمارش مستمر در طي سال مالي موجوديها در واحد هاي كه داراي 



  

كاالهاي متعدد يا كاال هاي گرانبها ميباشند، مطلوب ومناسب است. ثبت رويداد هاي مالي در هر يك از 

روشهاي ادواري و دايمي داراي تفاوت هاي مي باشد كه در جدول زير به آن اشاره شده است: 

روش دايمي روش ادواري رويداد مالي مربوط به موجوديها 

ثبت خريد موجوديها 

 

حساب موجوديها بدهكار مي شود حساب خريد بدهكار مي شود 

حساب موجوديها به طرفيت بهاي تمام شده  ثبتي انجام نمي شود ثبت فروش موجوديها 

بستانكار مي شود ثبت درآمد انجام مي شود  

موجوديهاي ابتداي دوره تا آخر دوره بدون تغيير مي ماند در پايان ثبت موجوديهاي پايان دوره 

سال پس از شمارش موجوديها و ارزش گذاري آن حساب 

موجودي كاال تعديل  مي شود  

مانده حساب موجوديهاي  ابتداي  دوره با اولين  

رويداد خريد يا فروش تغيير مي كند .  لذا مانده 

حساب موجودي در هر زمان مبين موجودي نزد 

انبار مي باشد  

 

U2-2-1 اندازگيري ارزش حسابداري موجوديها-

مخارجي دربهاي تمام شده موجوديها منظور مي شودكه ارتباط مستقيمي با موجوديها داشته باشد ،برخي 

از هزينه هايي كه مي توان بين آن هزينه ها وموجوديها ارتباط برقرار كرد بشرح زير مي باشد : 

 هزينه هاي حمل به داخل •

 تخفيفات نقدي خريد با توجه به نحوه عمل آن حسابداري •

 بهاي خريد موجودي يا بهاي تمام شده آن •

 

مبناي اصلي ارزشيابي موجودي ها  به شرح زير است : 

الف-بهاي تمام شده 

ب- انحراف از مبناي بهاي تمام شده 

 شامل : 

 اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار- 1

 ارزش خالص بازيافتني-2



  

 ارزش جايگزيني يا ارزش جاري-3

 قيمت فروش-4

U3-2-1 فرض جريان هزينه -

اين موضوع شامل انتخاب يكي از روشهاي مربوط به جريان موجوديها است. جريان موجوديها : 

يعني انتخاب فرض مناسبي براي بهاي تمام شده اقالمي كه مصرف مي شود. روشهاي پذيرفته شده اصلي 

در اين خصوص عبارتند از : 

روش شناسايي ويژه الف-

روش ميانگين ب-

روش اولين صادره از اولين وارده ج-

روش اولين صادره از آخرين وارده د-

 

-كنترلهاي داخلي مربوط به حساب موجوديها 2

هدف اصلي از استقرار كنترلهاي داخلي در مورد موجوديها در دانشگاههاي علوم پزشكي حصول اطمينان از استفاده 

صحيح وموثر از موجوديها است.براي دستيابي به اين هدف تحصيل وعمليات بعد از تحصيل موجوديها،  بايد مبتني بر 

سيستم كنترلهاي داخلي با مباني زير باشد: 

 خريد موجوديها مبتني بربودجه دانشگاه باشد. .1

 خريد موجوديها توسط واحد درخواست كننده توجيه شده وبه تصويب مديريت  يا واحد مربوطه برسد. .2

 خريد موجوديها توسط واحد تدركات وبا رعايت آيين نامه معامالت صورت پذبرد. .3

خريد موجوديها به ميزان بهينه صورت گيرد به گونه اي كه ضمن اجتناب از بروز خلل در عمليات جاري از  .4

 ايجاد موجوديها مازاد وبالاستفاده جلوگيري شود.

 حفاظت از انبارها به نحو مناسبي انجام شود ودسترسي به انبارها تابع ضوابط مشخص باشد. .5

اقالم موجوديها به طور مناسب كد گذاري ، قفسه بندي وطبقه بندي شده به گونه كه به سهولت قابل رديابي   .6

 باشد.



  

مقادير موجوديها بطور ماهيانه شمارش شده و با اطالعات منعكس در دفاتر حسابداري انبار مطابقت داده  .7

 شده ومغايرتهاي احتمالي در اسرع وقت رفع گردد.

 موجوديها در پايان سال مالي ارزشيابي شود هرگونه كاهش ارزش احتمالي  شناسايي شود. .8

 ورود وخروج اقالم موجوديها به انبار متكي به صدور فرم رسيد وحواله انبار باشد. .9

 كليه انبارها با ضوابط از قبل تعيين شده وبا حضور حسابرس مستقل در پايان سال مالي انبار گرداني شود. .10

 مصرف موجوديها با كسب مجوز از مسئولين ذيصالح وبا تكميل فرمهاي مشخص صورت گيرد. .11

 مصرف موجوديها با شناسايي مراكز هزينه مربوطه وانعكاس در سرفصل هاي مناسب انجام شود. .12

 موجوديها به طور  مناسب تحت پوشش بيمه اي قرارگيرد . .13

 تفاوت رويكردهاي حسابداري به روش نقدي وتعهدي به حساب موجوديها -3     

روش ثبت وطبقه بندي حساب موجوديها  در هر واحد اقتصادي مبتني بر روش حسابداري آن مي باشد . در هريك از 

رويكرد هاي حسابداري تعهدي يا نقدي روش ثبت وطبقه بندي حساب موجوديها متفاوت مي باشد.برخي از تفاوت 

هاي رويكرد نقدي وتعهدي در حسابداري موجوديها بشرح ذيل مي باشد: 

روش حسابداري تعهدي روش حسابداري نقدي شرح 

 غالبا از روش دائمي در خريد استفاده مي شودغالبا از روش ثبت ادواري در خريد استفاده مي شود خريد موجوديها 

عمليات مقداري 

موجوديها 

عمليات مقداري موجويها شامل وارده ها وصادره 

صرفا در كاردكس انبار ثبت مي شود و حسابداري 

انبار كنترلي بر مقادير صادره ندارد 

عمليات مقداري موجويها شامل وارده ها وصادره 

بطوردائمي ثبت مي شود ودر هنگام خروج كاال از 

حسابداري انبار كنترلهاي الزم را اعمال مي نمايد ’انبار

اسناد حسابداري 

مصرف موجوديها 

در هنگام خريد وپرداخت به حساب هزينه منظور مي 

شود 

در هنگام مصرف وغالبا با روش دائمي به حساب هزينه 

منظور مي شود 

گزارشات ميان دوره 

اي 

امكان اخذ گزارشات صرفا در پايان سال مالي فراهم 

مي باشد  

امكان اخذ گزارشات در طول سال مالي فراهم مي باشد 

امكان محاسبه قيمت تمام شده را تسهيل مي نمايد. امكان محاسبه قيمت تمام شده را محدود مي نمايد قيمت تمام شده  

كنترلهاي داخلي راتقويت مي نمايد كنترلهاي داخلي راتضعيف مي كند كنترلهاي داخلي 

 



  

 

  ضرورتها ومزيت هاي اصالح حساب مو جوديها در دانشگا ههاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه-4

U1-4ضرورتهاي اصالح حساب مو جوديها - 

بررسي  هاي انجام شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد ها تابعه ونيز بيمارستانهاي مستقل نشان مي دهد كه در 

اغلب موارد اطالعات مربوط حساب موجوديها بطور اصولي تهيه ونگهداري نمي شود و همزمان با اصالح حساب 

موجوديها  ، الزم است نسبت به استقرار سيستم نرم افزاري موجوديها اقدام شود . برخي ازداليل وضرورتهاي اصالح 

حساب موجوديها در دانشگاه هاي علوم پزشكي و احد هاي تابعه بشرح ذيل مي باشد: 

بدليل بكارگيري روش نقدي بجاي روش تعهدي در دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه، اطالعات  •

 ريالي مربوط به موجوديها طي سنوات قبل در دفاتر حسابداري ثبت ومنعكس نشده است.

در اغلب موارد از سيستم هاي نرم افزاري جهت  ثبت ونگهداري اطالعات مربوط به موجوديها استفاده نشده و در  •

 مواردي كه از نرم افزار استفاده مي شود نرم افزارهاي فوق از قابليت هاي الزم برخوردار نمي باشد . 

موجوديهاي انبار هاي دانشگاه علوم پزشكي و احد هاي تابعه، بطور مناسب طبقه بندي وكد گذاري نشده  •

 است.

موجوديهاي دانشگاهها و واحد هاي تابعه طي سنوات گذشته بطور مناسب شمارش وانبار گرداني نشده  •

 است

اطالعات مربوط موجوديهاي اماني نزد ديگران و موجوديهاي اماني ديگرا ن نزد ما  بطور مناسب در سوابق  •

 مالي منعكس نشده است .

اطالعات مربوط به موجوديهاي بدون مصرف و فاسد شده وكم گردش بطور مناسب شناسايي و در سوابق  •

 مالي درج نشده است .

بدليل عدم بكارگيري افراد متخصص در بخش ثبت وطبقه بندي موجوديها در اغلب موارد نظارتهاي موثر  •

 در اين بخش اعمال نشده  است .

 دانشگاه فاقد آئين نامه مناسب جهت نگهداري ،حفاظت و طبقه بندي مناسب موجوديها مي باشد . •



  

پراكندگي جغرافياي واحد هاي تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكي ، روشهاي خاص رديابي و نظارت بر  •

 حساب موجوديها  را اقتضاء مي نمايد ، اين روشها مدون نشده است .

 

U2-4اصالح حساب مو جوديها - مزاياي 

 

با توجه به سياستهاي كلي وزارت بهداشت  درجهت استقرار سيستم حسابداري تعهدي بجاي حسابداري نقدي در  •

دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه دراختيار داشتن اطالعات كامل واصالح شده موجوديها امري 

 اجتناب ناپذير مي باشد.

   اصالح حساب موجوديها راه اندازي سيستم هاي نرم افزاري را  تسهيل مي نمايد. •

اصالح حساب موجوديها  موجب تقويت ساختاركنترلهاي داخلي دانشگاه در جهت حفاظت از موجوديها مي  •

 شود.

اصالح حساب موجوديها  دسترسي به اسناد حسابداري مصرف موجوديها  وبه تبع آن محاسبه سود وزيان واحد  •

 هارا تسهيل وامكان پذيرمي نمايد .

اصالح حساب موجوديها منجر به ارائه اطالعات واقعي مربوط به موجوديها به مديريت دانشگاه هاي علوم  •

 پزشكي شده و به آنان دراتخاذ تصميمات  مناسب مديريتي ياري مي رساند.

 اصالح حساب موجوديها موجب ارائه صورتهاي مالي  اساسي به شكل مناسبتري مي شود. •

 اصالح حساب موجوديها، فرآيند حسابرسي دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه را تسهيل مي نمايد. •

دستيابي به گزارش تجميعي موجوديها ( كليه انبارهاي دانشگاه علوم پزشكي استانها و واحدهاي  •

 تابعه ).

 - بكارگيري نرم افزار هاي موجوديها5

در سالهاي اخير با بكارگيري تدريجي سيستم هاي نرم افزاري حسابداري ، استفاده از نرم افزار هاي مقداري وريالي 

موجوديها رايج شده و استفاده از روشهاي دستي دربخش موجوديها ،تقريبا منسوخ شده است .برخي از مزاياي 

بكارگيري سيستم هاي نرم افزاري موجوديها بشرح ذيل مي باشد: 



  

-مزاياي بكارگيري سيستم هاي نرم افزاري موجوديها 1-5

 سهولت وسرعت بخشيدن به دسترسي اطالعات مربوط به موجوديها. .1

 ثبت اسناد حسابداري مربوط به مصرف ماهيانه و ساليانه موجوديها از طريق سيستم نرم افزاري . .2

سهولت در دسترسي به اطالعات مربوط به قيمت تمام شده وسود وزيان در دوره هاي كوتاه مدت (به  .3

 دليل ثبت ماهيانه اسناد حسابداري مصرف در دفاتر حسابداري).

 اخذ گزارشات مديريتي مربوط موجوديها از جمله حد سفارش موجوديها وحد بهينه موجوديها. .4

 سرعت بخشيدن به فرآيند بستن حسابها در پايان سال  مالي وتهيه صورتهاي مالي ساليانه . .5

تقويت كنترلهاي داخلي مربوط موجوديها  ، بويژه فراهم نمودن شريط الزم براي انبار گرداني  .6

 موجوديها.

-مراحل استقرارسيستم نرم افزاري موجوديها 2-5

عمليات استقرار سيستم نرم افزاري موجوديها مستلزم در اختيار داشتن اطالعات اصالح شده وصحيح مربوط به هريك 

از سرفصل هاي موجوديها مي باشد .در صورت آماده بودن اطالعات فوق مراحل استقرار وبكارگيري سيستم فوق ، 

 بشرح ذيل مي باشد:



  

 

فرايندها و مراحل اجرايي عمليات  استقرارو راه اندازي سيستم انبار(تعدادي/ ريالي) 
 

شرح عمــــــــــــــليات 

شناخت و نحوه ثبت و نگهداري 
حسابها 

شناسايي مراكز 
تعيين نيازها و ضرورتها 

انتخاب سيستم حسابداري موجوديها و نحوه ثبت و ضبط حساب موجودي 
طبقه بندي موجوديها 

اطالعات پايه 

 سيستم /  set up شناخت ويژگي ها و رويه و روالهاي  موجود / تنظيم 1--1
اصالح رويه هاي مغاير با سيستم  

واحد اندازه گيري  –- ورود كاال-انبار-گروه كاال 2-1
تعيين حقوق دسترسي  , -استقرار اسناد و شماره گذازي آن1--3
  نحوه آشنايي,-تعريف مراكز و پروژه ها4-1

- تعريف طبقه حساب و نحوه ارتباط  5-1
-تعريف قيمت استاندارد و محصول و معين هاي مرتبط (در مرحله 6-1

استاندارد) 
- اموزش اماني (بر حسب روش ريالي يا بدون ريال) 7-1
- آموزش نحوه استفاده از انبار به انبار 8-1
- آموزش نحوه استفاده از اسناد انبار / ضايعات / دارايي ثابت / پروژه 9-1

اطالعات جاري تعدادي 

-ورود موجودي اول دوره  1-2
- درج اسناد وارده يك دوره  2-2
- درج اسناد صادره يك دوره  3-2
- درج ساير اسناد صادره و وارده يك دوره در صوت وجود (برگشتيها / 4-2

امانبها/ضايعات/انبار به انبار و ...) 
- آموزش بهنگام رساني  5-2

اطالعات جاري ريالي 

- قيمت گذاري موجودي اول دوره و كنترل آن 1-3
- قيمت گذاري اسناد وارده (رسيد ها /برگشتي ها )و انجام كنترل هاي الزم 2-3
- قيمت گذاري اسناد صادره 3-3
- تهيه گزارش كنترلي از عمليات ريالي نمودن اسناد وارده  4-3
- عامل گذاري اسناد 5-3
  REPLICATION- صدور اسناد حسابداري و6-3

-آموزش اصالحات و تعديالت و اسناد مربوطه 7-3
- تكميل آموزش تهيه و استفاده از گزارشات مالي 8-3

(مصرفي/گردش/پروژه/امنبها و ...) 
- ارسال سند به سيستم حسابداري/ارتباط با سايرسيستم ها   9-3

انبارگرداني وعمليات پايان سال 
- روشهاي انبار گرداني/تهيه ليست و تك شمارش و گزارشات مربوطه 1-4
 عمليات پايان سال و انتقال مانده ها و ايجاد سال مالي جديد 2-4



  

 

اطالعات پايه موجوديها قبل از ورود به سيستم نرم ا فزاري بايد از صحت الزم برخوردار باشد. زيرا صرفا در موارد 

جزئي امكان اصالح اين اطالعات وجود دارد ، اصالح حساب موجوديها بايد همزمان وبه موازات خريد نرم افزار 

موجوديها انجام شود.  فرايند اصالح حساب نمي تواند مستقل از خريد نرم افزار دنبال شود اين دو فعاليت غير قابل 

تفكيك مي باشند. حسابداري موجوديها توسط نرم افزار انجام شده و اسناد حسابداري نيز توسط سيستم صادرمي 

 اين امر ضمن آنكه به  ميزان قابل مالحظه اي صحت و قابل اتكايي اطالعات را افزايش مي دهد همچنين 0گردد 

موجب صرفه جويي در ساعات كار صرف شده توسط كاركنان واحد انبار وامور مالي مي شود . 

 

 

- اثرات اصالح حساب موجوديها برمحا سبه قيمت تمام خدمات 6

احتساب مصرف ريالي موجوديها نقش تعيين كننده در محاسبه بهاي تمام شده خدمات خواهدداشت .در موارد ذيل 

اصالح حساب موجوديها بر محاسبه قيمت تمام شده موثر مي باشد : 

 محاسبه مقداري وريالي مصرف  موجوديها از عوامل اصلي احتساب بهاي تمام شده خدمات محسوب مي گردد. •

 انتساب مصرف ريالي موجوديها به مراكز هزينه، محاسبه بهاي تمام شده خدمات را تسهيل مي نمايد. •

 صدور اسناد حسابداري مصرف موجوديها برحسب مراكز هزينه ، تسهيم ثانويه هزينه ها را تسهيل مي نمايد. •

صدور اسناد حسابداري مصرف در طي سال مالي محاسبه بهاي تمام شده خدمات را در طول سال مالي امكان  •

 پذير          مي نمايد.

صدور اسناد حسابداري مصرف، بوسيله نرم افزار ضمن تقويت كنترلهاي داخلي موجب افزايش دقت در  •

 محاسبات ونيز صرفه جويي در ساعات كار كاركنان امور مالي مي شود .

 صدور اسناد حسابداري مصرف موجوديهابا مباني مناسب، محاسبه هزينه يابي برمبناي فعاليت را تسهيل مي نمايد . •

 

 

 



  

 

 

 - طبقه بندي موجودي ها  در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه :7

كدينگ پيشنهادي جهت طبقه بندي و گروه بندي موجوديها در انبارهاي دانشگاه  علوم پزشكي 
شماره سريال كاال  2گروه اصلي  1گروه اصلي نام انبار نام طبقه موجودي نام مركز 

(* = تعداد ارقام كدينگ گروهها و كاال) 

 ** * ** ** * ******

 
 
 
 
 
 
 
 

نام مراكزي كه 
داراي بودجه 
جداگانه و 

مستقل مي باشند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لوازم مصرفي اداري 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعريف نام 
انبارها 

برحسب 
محلهاي 

جغرافيايي 
ومكاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرمهاي اداري فرمها و پاكتها 

 فرمهاي مالي 

 فرمهاي انبار 

 فرمهايي درماني 

 سربرگ 

 كارتن.پاكت و مقوا 

 ساير 

مواد شوينده و پاك 
كننده 

 مواد شوينده 

لوازم مصرفي پاك 
كننده 

 

 ساير 

 خودكار و قلم لوازم التحرير 

 كاغد 

 ساير 

 **** متفرقه 

اثاثه اداري و 
آموزشي 

همانند سرفصلهاي اموال 

انبار قطعات و لوازم 
فني 

 لوازم برقي 

 لوازم و تاسيسات تلفن 

 لوازم و تاسيسات حرارتي وبرودتي 

 لوازم و تاسيسات فني 

 ابزار و لوازم بنايي و ساختماني 

 لوازم اطفاء حريق 

 مصالح ساختماني 

 ابزار و يراق مصرفي 

 ساير 
 انبار تجهيزات

 پزشكي
همانند سرفصلهاي اموال 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

نام مراكزي كه 
داراي بودجه 
جداگانه و 

مستقل مي باشند 

انبار لوازم مصرفي 
پزشكي 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعريف نام 
انبارها 

برحسب 
محلهاي 

جغرافيايي 
ومكاني                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                          

 تيغه و سوزنها 

 لوله و برسها 

 چسبها 

 پيچ و پالك و كليپس 

 فيلتر و صافي ها 

 كابل و كوتر 

 مصرفي دياليز 

 مصرفي ارتوپدي 

 مصرفي تنفسي 

 مصرفي تصوير برداري 

 ستهاي جراحي 

 مصرفي قلبي عروقي 

 ساير 

باتوجه به نوع فعاليت و ضرورت ارتباط بين داده هاي انبار دارويي انبار دارويي 
جهت ثبت HIS(داروخانه) با سيستمهاي نرم افزاري بيمارستاني 

اقالم داروي مصرفي در پرونده بيماران لذا انبار دارويي بعنوان 
بخشي از عمليات سيستم بيمارستاني در نظر گرفته شده است. 

با امعان نظر به اينكه اطالعات اموال اسقاطي و از رده خارج بر انبار اسقاطي 
حسب محلهاي استقرار و تحويل گيرنده (اموال اسقاطي نزد انبار) 

در نرم افزار هاي دارايي ثابت تا هنگام فروش  ثبت و نگهداري 
ميگردد لذا انبار اسقاطي صرفا مربوط به اموال معدوم شده كه ار 

دفاتر اموال حذف گرديده و ساير اقالم ضايعاتي و دپوي شده  نزد 
انبار مي باشد. 

 

- مراحل اصالح حساب موجوديها در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه : 8

 تهيه كدينگ جهت انواع موجوديهاي دانشگاه و واحد هاي تابعه. -1

 شمارش وصورت برداري كامل موجوديهاي واحد هاي پشتيباني وبيمارستانهاي تابعه . -2

 ارزشيابي ريالي انواع موجوديها با بكارگيري كارشناسان ذيصالح. -3

 طبقه بندي موجوديهاي شمارش شده در كدينگ موجوديهاي بطور يكنواخت. -4

 شناسايي موجوديهاي معيوب ،بدون مصرف و كم گردش. -5

 شناسايي دورهاي انقضا ء مصرف موجوديها. -6



  

 ورود اطالعات پااليش شده موجوديها در سيستم نرم افزاري . -7

 

 

- برنامه زمانبندي اصالح حساب  9

كل زمان الزم براي انجام اصالح حساب موجوديها پنج ماه  بشرح ذيل پيش بيني مي شود  : 

U   شرح مراحل

 تهيه كدينگ جهت انواع موجوديهاي دانشگاه و واحد هاي تابعه-1

 شمارش وصورت برداري كامل موجوديها-2

 پااليش حساب موجوديها،شناسناي موجوديهاي معيوب وكم گردش-3

 ارزشيابي ريالي انواع موجوديها  -4

 ورود اطالعات پااليش شده موجوديها در سيستم نرم افزاري  -5

                                                                                                                 جمع

U مدت به ماه

يك ماه              

يك ماه 

يك ماه             

يك ماه   

يك ماه 

پنج ماه 

 

- روش انتخاب مشاور وشرايط مجري جهت اصالح حساب موجوديها 10

ذكر اين نكته ضروريست كه اصوالً فعاليتهاي پردازش و سامان دهي اطالعات شامل اصالح حساب و تهيه سيستم نرم 

افزاري،  از جمله مواردي است كه نمي تواند از طريق اجراي مناقصه عمومي منجر به نتايج مورد انتظار شود . دراين 

نوع فعاليتها ، شناخت از  سوابق مجري و مشاور ، تواناييهاي  فني وتخصصي مجري در انجام كار  ، مهم ترين عامل 

ارجاع كار 

 محسوب مي شود  . اشتباه در انتخاب مجري يا سيستم نرم افزاري هزينه هاي قابل توجه اي براي سازمان در بردارد 

كه بهاي خدمات مجري ويا بهاي نرم افزار كمترين آن محسوب مي شود.گرچه مبلغ پيشنهادي براي انجام خدمات 

فوق عامل مهمي محسوب مي شود ليكن عامل فوق بايد در كنار ساير عوامل مورد توجه وارزيابي قرار گيرد. 

 

 



  

 

 

-شرايط مجري 1-10

مجري عمليات اصالح حساب موجوديها  بايد واجد شرايط ذيل باشد : 

  مجري از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران باشد. .1

مجري با ماهيت عمليات دانشگاههاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه  آشنا بوده و حداقل انجام حسابرسي  .2

 يك دانشگاه علوم پزشكي را عهده دار بوده باشد.

 آشنايي با عمليات اصالح حساب وداشتن حداقل يك كار اصالح حساب در سوابق كاري . .3

 دارا بودن كاركنان تخصصي جهت انجام كار در محل مورد نظر. .4

 

- عوامل موثر بر مبلغ حق الزحمه اصالح حساب موجوديها  11

برخي از عوامل تعيين كننده حق الزحمه اصالح حساب موجوديها بشرح ذيل مي باشد : 

 تعداد اقالم موجوديها .1

 انواع وتنوع موجوديها .2

 ميزان تخصصي بودن موجوديها ولزوم به اطالعات كارشناسي .3

 نحوه چيدمان وطبقه بندي فيزيكي موجوديها .4

 پراكندگي جغرافياي موجوديها .5

 اطالعات وسوابق مالي موجوديها .6

 ارزش ريالي موجوديها .7



  

 

معهذا به دليل سهولت در برآورد حق الزحمه جهت  ارجاع خدمات اصالح حساب جدول ذيل پيشنهاد مي گردد : 

 

رديف 

 

 شرح طبقه بندي انواع 

موجوديها 

مبلغ حق الزحمه برآوردي  تعداد اقالم 

-ريال 

 30.000.000 نوع 5000تا 0از لوازم مصرفي اداري 1

 20.000.000 نوع 2000تا0از اثاثه اداري و آموزشي 2

 30.000.000 نوع 5000تا0از انبار قطعات و لوازم فني 3

 35.000.000 نوع 3000تا 0از انبار تجهيزات پزشكي 4

 35.000.000 نوع 5000تا 0از انبار لوازم مصرفي پزشكي 5

 20.000.000 نوع 2000تا 0از انبار اسقاطي 6

 170.000.000جمع 

 42.500.000% 25اضافه ميشود : سربار 

 212.500.000جمع كل 

 

 حق الزحمه برآورد شده جهت خدمات اصالح حساب  موجوديها’ با فرض اينكه انبارها در يك محل توضيح:

فيزيكي استقرار يافته ،برآورد شده است. بديهي است با افزايش تعداد محل جغرافيايي انبارها مبلغ مذكور تعديل              

مي شود. 

 

   كميته اصالح حساب و تركيب آن-12

تاكيد بر انتخاب  اصالح حساب موجوديها ، مستلزم همكاري واحد ها و بخش هاي مختلف دانشگاه مي باشد. ضمن

يك نفر از كاركنان متخصص و با تجربه  امورمالي دانشگاه  بعنوان مدير پروژه ، ضروري است نمايندگان بخش هاي 

مختلف و مديريت دانشگاه براي پيشبرد فعاليت اصالح حساب  و انجام هماهنگي هاي الزم ،همكاري نزديك داشته 



  

باشند.پيشنهاد مي شود نمايندگان مديريت ،مدير پروژه،نمايندگان واحدهاي مرتبط ،مدير پروژه منتخب مجري بطور 

هفتگي تشكيل جلسه داده ومشكالت ، موانع و نحوه پيشرفت پروژه اصالح حساب را با برنامه از قبل تعيين شده مورد 

بررسي قرار دهند . 

  - ويژگيهاي هاي كلي سيستم انبار13

- سيستم خريد و وارده ها ي انبار 1-13

واحد درخواست كننده باتوجه به نياز خود فرم درخواست لوازم از انبار را تكميل نموده وبه واحد انبار تحويل مي -1

 دهد.

در صورت وجود اقالم به ميزان درخواست شده انبار دار با تاييد فرم درخواست با انجام تشريفات الزم از جمله -2

صدور فرم حواله كاال يا قطعات درخواستي را به واحد درخواست كننده تحويل مي دهد. 

 درصورت كافي نبودن موجودي ، انباردار برگ درخواست خريد را تكميل نموده وپس از تاييد مديريت به واحد -3

تداركات ارجاع مي دهد. 

واحد تداركات براساس فرم درخواست خريد نسبت به انجام خريد اقدام مي نمايد.(با رعايت آيين نامه معامالت ) -4

واحد كنترل وبازرسي از تطبيق مقداري وكيفي كاالي خريداري شده  با درخواست خريدحصول اطمينان كرده -5

ومراتب را در فرم مربوطه تاييد مي كند. 

انبار دار براساس تاييديه واحد كنترلي نسبت به صدور فرم رسيد انبار اقدام مي نمايد -6

صورتحساب فروشنده توسط واحد تداركات اخذ شده وبا مندرجات فرم درخواست خريد ورسيد انبار مطابقت -8

داده   مي شود. 

  ،گزارش خريد ومستندات فوق را جهت صدور اسناد 8واحد تداركات براساس مدارك مندرج در بند -9

حسابداري به واحد امور مالي ارسال مي نمايد. 

واحد كاردكس مندرجات فرمهاي رسيد وحواله انبار را در كارت موجوديها ثبت مي نمايد. -10



  

درصورتيكه مانده موجودي كمتر از نقطه سفارش باشد .مسئول انبار نسبت به صدور برگ درخواست خريد -11

اقدام  مي نمايد 

كنترل درخواستهاي خريد معوق (ترتيب اثر داده نشده ) و متوسط زمان خريد ( از زمان درخواست كاال تا -12

تحويل كاال به واحد درخواست كننده ) توسط مديريت . 

 

- سيستم مصرف و صادره ها ي به انبار 2-13

 برگ درخواست مصرف صادر مي شود. -1

 برگ درخواست مصرف به تاييد مسئول واحد ومدير واحد مي رسد. -2

 درخواست به انبار ارجاع شده ودر صورت موجود بودن كاال انباردار فرم حواله انبار را صادر مي كند. -3

 حواله انبار جهت انجام عمليات ريالي به حسابداري ارجاع مي شود. -4

 

                                                               
 



  

 
 

 

 

برنامه ريزي اصالح حساب دارايي هاي ثابتفصل دوم :   

 

مفاهيم اساسي دارايي هاي ثابت  تعاريف :   -1

دارايي هاي اطالق مي شود كه داراي موجوديت عيني است ودر عمليات         واحد  به دارايي هاي مشهود :

. اقتصادي به طور موثر مورد استفاده قرار مي گيرد

ويژگيهاي دارايي هاي مشهود : 

بطور موثر مورد استفاده قرار مي گيرد و به قصد سرمايه گذاري يا فروش مجدد تحصيل               نشده  •

 است.

داراي موجوديت عيني ، عمر نسبتاً طوالني ومنافع آتي قابل اندازه گيري است .  •

اضافات  دارايي هاي ثابت  تحت عنواين ذيل در حسابها انعكاس مي يابد : 

• U: دارايي ثابت خريداري شدهU به بهاي تمام شده تاريخي ( شامل كليه مخارجي كه تا بهره برداري  

 دارايي هاي ثابت  ضرورت مي بايد ) در حسابها ثبت مي شود . 

• U مخارج بعد از تحصيل دارائي ثابتU:  در صورتي كه مخارج بعدي موجب افزايش عمر مفيد دارايي 

شود و همچنين باعث بهبود قابل مالحظه اي در كيفيت آن شود به عنوان مخارج بعدي  در حساب 

 دارايي ثابت انعكاس مي بايد .

• Uداراييهاي ساخته شده درواحد اقتصاديU: ، به بهاي تمام شده كليه مخارج دوره ساخت (شامل مواد  

 دستمزد ، سربار) مي باشد .

 

 

 



  

-كنترلهاي داخلي درمورد اموال ،تجهيزات در دانشگاه علوم پزشكي 2-1 

هدف اصلي از استقرار كنترلهاي داخلي در مورد اموال ،وتجهيزات در دانشگاههاي علوم پزشكي، حصول اطمينان از 

استفاده صحيح وموثر از اينگونه داراييها است.براي دستيابي به اين هدف ،تحصيل وعمليات بعد از تحصيل داراييهاي 

سرمايه اي بايد تحت نظارت ومبتني بر سيستم كنترلهاي داخلي با مباني زير باشد: 

 انجام مخارج سرمايه اي وخريد اموال مبتني بربودجه دانشگاه باشد. .1

تحصيل وخريد اموال توسط واحد درخواست كننده توجيه شود وبه تصويب مديريت  ارشد دانشگاه يا واحد  .2

 مربوطه برسد.

 خريد دارايي سرمايه اي توسط واحد تدركات وبا رعايت آيين نامه معامالت مصوب دانشگاه صورت پذبرد. .3

 داراييهاي ثابت خريداري شده بعد از خريد شماره گذاري شده وبرچسب اموال برروي آن الصاق گردد. .4

مخارج واقعي انجام شده جهت خريد دارايي با مبالغ پيش بيني شده در بودجه دانشگاه بايكديگر مقايسه شده  .5

 وانحرافات ايجاد شده موردتجزيه وتحليل قرار گيرد

جهت هريك از اقالم داراييهاي ثابت يك كارت مخصوص يا رديفي از دفتر اموال اختصاص يابد و  .6

اطالعات مربوط به آن دارايي شامل :بهاي تمام شده ،تاريخ خريديا ساخت ،ارزش اسقاط ،عمر مفيد ،روش 

استهالك ،استهالك انباشته ،شماره دارايي مشخصات فني ، نام فروشنده، تحويل گيرنده ، محل استقرار 

،دوره گارانتي و... در آن ثبت شود.(توضيح اينكه در روشهاي جديد ،اطالعات مذكور در نرم افزار يا 

 سيستم دارايي هاي ثابت نگهداري مي شود.)

اطالعات مندرج در كارتهاي اموال بطور ماهيانه با اطالعات منعكس در دفاتر حسابداري مطابقت داده شده  .7

 ومغايرتهاي احتمالي رفع گردد.

اموال وتجهيزات در دوره هاي سه ماهه مشاعده عيني شده و نتايج مشاهده عيني دارايي ها با اطالعات  .8

منعكس در دفاتر حسابداري مقايسه شده ومغايرتهاي احنمالي (ناشي از جابجايي ، كسري ، معدوم شدن و 

 ....) رفع گردد.

 كنترل و شناسايي بموقع تغيير و تحول و جابجايي اموال و بروز رساني دفاتر اموال از اين حيث. .9



  

اسناد مالكيت وسايط نقليه واموال غير منقول در محل مناسب نگهداري شده و بطور ساليانه مالحظه و بازبيني  .10

 گردد.

پس از تدوين آيين نامه تفكيك هزينه هاي جاري از سرمايه اي و تعيين مبلغ معيني جهت شناسايي اقالم  .11

 خريداري شده بعنوان دارايي ثابت،شناسايي دارايي ها براساس  مفاد آئين نامه  مذكور صورت گيرد .

تعميرات ، بهسازي ،الحاق واضافات بعدي دارايي هاي ثابت با داليل توجيهي توسط واحد درخواست كننده  .12

 وباكسب مجوز از مديريت ارشد دانشگاه يا واحد مربوطه انجام شود.

فرو ش وكنارگذاري دارايي هاي ثابت با رعايت ضوابط وآيين نامه  هاي مربوطه وبا كسب مجوز از  .13

 مديريت ارشد انجام شده وتعديالت الزم در اسرع وقت در سيستم اموال و سيستم  حسابداري منعكس شود .

تمهيدات الزم جهت حفاظت از داراييها از حيث شرايط فيزيكي نگهداري وجلوگيري از سوء            جريان  .14

 هاي احتمالي بطور معقول اتخاذ شود.

 دارايي ها در مقابل خطرات احتمالي تحت پوشش بيمه اي مناسب قرارگيرد. .15

 از صحت طبقه بندي اموال وتجهيزات در سيستم اموال وحسابداري اطمينان حاصل شود. .16

 



  

 - روش حسابداري نگهداري حساب اموال ودارايي ها 3-1     

روش نگهداري حساب اموال ودارايي ها در هر واحد اقتصادي مبتي بر روش حسابداري آن مي باشد . در هريك از 

رويكرد هاي حسابداري تعهدي يا نقدي روش نگهداري اموال و دارايي ها متفاوت مي باشد.در روش نقدي كه در 

حال حاضر در دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد ها ي تابعه آن بكار گرفته مي شود اطالعات مربوط به داراييها 

صرفا بصورت آماري ودر دفتر اموال منعكس شده  واز بابت بهاي خريد داراييها واستهالك ساليانه ثبتي در دفاتر 

حسابداري بعمل نمي آيد .در راستاي سياستهاي  كلي وزارت بهداشت و درمان  وتغيير تدريجي مبناي حسابداري 

دانشگاهاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه وتغيير از مبناي نقدي به تعهدي ، الزم است تمهيدات الزم در اين 

خصوص اتخاذ گردد ، بگونه اي كه در صورت بكارگيري مبناي تعهدي امكان انعكاس اطالعات مربوط به اموال 

ودارايي ها در دفاتر حسابداري فراهم شود. 

-نرم افزار دارايي هاي ثابت (دفاتر اموال) 4-1

در حال حاضر اطالعات مربوط به اموال وداراييهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي وواحدهاي تابعه ونيز بيمارستانهاي 

مستقل در اغلب موارد بصورت دستي ودر دفتر اموال ثبت مي شود.در سالهاي اخير وبا بكارگيري تدريجي سيستم 

هاي نرم افزاري روش دستي نگهداري اطالعات مربوط به اموال وتجهزات تقريباً منسوخ شده وبجز در مورد واحد 

هاي كه تعداد اقالم اموال وداراييهادرآن بسيار محدود مي باشد در اكثر موارد از سيستم هاي نرم افزاري جهت 

نگهداري اطالعات مربوط به اموال وداراييها استفاده مي شود.برخي از مزاياي بكارگيري سيستم هاي نرم افزاري 

بشرح ذيل مي باشد: 

 سهولت وسرعت بخشيدن به دسترسي اطالعات مربوط به اموال داراييها .1

 ثبت اسناد حسابداري مر بوط به استهالك ماهيانه و ساليانه از طريق سيستم اموال .2

سهولت در دسترسي به اطالعات مربوط به قيمت تمام شده وسود وزيان در دوره هاي كوتاه مدت (به دليل  .3

 ثبت ماهيانه هزينه هاي  استهالك در دفاتر حسابداري)

 اخذ گزارشات مديريتي مربوط به اموال ودارايي ها .4

 سرعت بخشيدن به فرآيند بستن حسابها در پايان سال مالي وتهيه صورتهاي مالي  .5



  

تقويت كنترلهاي داخلي مربوط به اموال ودارايي ها ، بويژه فراهم نمودن شريط الزم براي مشاهده عيني  .6

 ادواري دارايي ها

 تسريع درثبت تغييرات و جابجايي اموال و دسترسي به گزارشات  نقل و انتقال دارايي دربخش هاي مختلف    .7

-مراحل استقرارنرم افزار دارايي هاي ثابت 4-1

عمليات استقرار سيستم نرم افزاري داراييهاي ثابت مستلزم در اختيار داشتن اطالعات اصالح شده وصحيح مربوط به 

هريك از اقالم دارايي ها مي باشد در صورت آماده بودن اطالعات فوق مراحل استقرار وبكارگيري سيستم دارايي 

هاي ثابت  بشرح ذيل مي باشد: 

 ورود اطالعات پايه •

ورود اطالعات داراييها (شامل نام دارايي ،شماره پالك ، محل استقرار ، تحويل گيرنده ، بهاي  •
 خريدتمام شده و ...)

 ورود اطالعات مربوط به خريد يا ايجاد دارايي ها •

 ورود اطالعات مربوط به تعميرات ويا اضافات بعدي دارايي ها •

 ثبت اطالعات مربوط به نقل وانتقاالت دارايي ها •

 ثبت مربوط به فروش ويا كنارگذاري دارايي ها •

 تهيه اطالعات صورت برداري يا مشاعده عيني دارايي ها برحسب محل هاي استقرار  •

 اطالعات مربوط به بيمه دارايي ها •

 محاسبه استهالك •

 صدور اسناد حسابداري ايجاد،نقل وانتقاالت ،كنارگذاري واستهالك دارايي ها •

 تهيه گزارشات مديريتي مربوط به دارايي ها •

 طراحي فرمهاي عملياتي مربوط به دارايي ها شامل فرم نقل وانتقال ،فرم تحويل دارايي ها و... •

 
اطالعات پايه دارايي هاي ثابت ، قبل از ورود به سيستم نرم ا فزاري، بايد از صحت الزم برخوردار باشد، زيرا صرفا در 

موارد جزئي امكان اصالح اين اطالعات وجود دارد ، اصالح حساب دارايي هاي ثابت بايد همزمان و به موازات 

خريد نرم افزار دارايي ثابت انجام شود.  فرايند اصالح حساب نمي تواند مستقل از فرآيند خريد           نرم افزار دنبال 

شود. اين دو فعاليت غير قابل تفكيك مي باشد. حسابداري اموال و داراييها توسط نرم افزار انجام شده و اسناد 

حسابداري نيز توسط سيستم صادرمي گردد.  اين امر ضمن آنكه به  ميزان قابل مالحظه اي  صحت و قابل اتكايي 



  

اطالعات را افزايش مي دهد، همچنين موجب صرفه جويي در ساعات كار صرف شده توسط كارشناسان واحدامور 

مالي مي شود . 

 

  :- ضرورتهاي اصالح حساب دارايي هاي ثابت در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه2

بررسي  هاي انجام شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي و احد هاي تابعه ونيز بيمارستانهاي مستقل نشان ميدهد كه 

تقريبا در تمام موارد اطالعات مربوط به اموال ودارايي ها بطور اصولي تهيه ونگهداري نمي شود و موازات  استقرار 

سيستم نرم افزاري دارايي هاي ثابت الزم است نسبت به اصالح حساب اموال ودارايي هاي ثابت اقدام شود ،برخي از 

داليل وضرورتهاي اصالح حساب در  دانشگاه هاي علوم پزشكي و احد هاي تابعه بشرح ذيل مي باشد: 

بدليل بكارگيري روش نقدي بجاي روش تعهدي در دانشگاه هاي علوم پزشكي وو احد هاي  •

تابعه، اطالعات مربوط به بهاي تمام شده واستهالك دارايي ها در دفاتر حسابداري ثبت 

 ومنعكس نشده است.

در اغلب موارد از سيستم هاي نرم افزاري جهت نگهداري اطالعات مربوط به اموال ودارايي ها  •

 استفاده نشده واطالعات صرفادر دفتر اموال و بصورت دستي ثبت شده است.

 اموال وتجهزات پزشكي بطور مناسب طبقه بندي وكد گذاري نشده است. •

دارائي هاي انتقالي از ساير واحد ها( در بدو امر )بطور مناسب شناسايي و در كارت اموال ثبت  •

 نشده است

در سنوات قبل،  دارايي هاي ثابت بطور ادواري مشاهده عيني نشده و نتايج صورت برداري با  •

 دفاتر تطبيق داده نشده است .

اطالعات مربوط به نقل و انتقال دارائيها در بخش ها و واحد هاي مختلف ، بموقع و بطور مناسب  •

در سوابق مالي منعكس نشده است . لذا مشاهده اموال ثبت شده در دفاتر به سهولت امكانپذير 

 نبودو در برخي از موارد نيز مستلزم صرف زمان زياد مي باشد.



  

اطالعات مربوط به دارايي هاي اسقاطي و از رده خارج شده بطور مناسب در سوابق مالي درج  •

 نشده است .

پالك كوبي جامع اموال و دارايي هاي ثابت انجام نشده و همواره بخشي از دارائي فاقد پالك   •

 (برچسب اموال ) بوده است .

 با توجه به حجم اموال و ثبت دستي اموال ، عملكرد مسئول اموال (جعمدار) در اغلب  •

مواردموثر نبوده وبدليل عدم بكارگيري افراد غير متخصص در اين  سمت سازماني ،نظارتهاي 

 الزم توسط جمعدار اموال اعمال نشده  است .

بدليل ويژگيهاي خاص دارايي ها وتجهيزات پزشكي، روشهاي خاص پالك كوبي اين دارايي  •

ها تعريف نشده و به علت فقدان رويه اي مدون در اين خصوص ، الصاق برچسب برروي انواع 

 تجهيزات پزشكي با ابهام همراه بوده است .

 دانشگاه فاقد آئين نامه اموال متناسب با وضعيت عمليات آن مي باشد . •

پراكندگي جغرافياي واحد هاي تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكي  روشهاي خاص رديابي و  •

 نظارت بر دارايي ها  را اقتضاء مي نمايد، اين روشها مدون نشده است .



  

 

-  مزياي اصالح حساب دارايي  هاي ثابت در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه: 3

با توجه به سياستهاي كلي وزارت بهداشت جهت استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه هاي علوم پزشكي  -1

 و واحد هاي تابعه دراختيار داشتن اطالعات كامل واصالح شده وبروز شده دارايي ها امري اجتناب ناپذير مي باشد.

 اصالح حساب اموال وتجهيزات راه اندازي سيستم هاي نرم افزاري را تعين مي نمايد. -2

  مي باشد"حفاظت از اموال وتجهيزات دانشگاه و اعمال كنترلهاي داخلي مناسب"مهم ترين مزيت  -3

  اصالح حساب دارايي ها ، امكان مشاهده عيني مستمر انطباق آن با سوابق دفتري را فراهم مي نمايد .             -4

اصالح حساب دارايي هاي  ثابت شركت منجر به دقت بخشيدن به فرآيند محاسبه استهالك و به تبع آن انعكاس  -5

 مناسب تر سود وزيان واحد ها مي شود .

اصالح حساب دارايي هاي ثابت منجر به پااليش حساب اموال وارائه اطالعات واقعي تر و قابل اتكاءتر به  -6

مديريت  ارشد دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه شده و به مديريت  در برآورد نياز ها و سنجش 

 امكانات و اتخاذ تصميمات مناسب ياري مي رساند.

با توجه به اهميت مبلغ دارايي هاي ثابت دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه ، اصالح حساب دارايي  -7

 هاي ثابت منجر به ارائه صورتهاي مالي مناسبتر بويژه ترازنامه صحيح ترمي شود.

اصالح حساب دارائي ثابت ، حسابرسي دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه و كنترل و باز بيني اموال  -8

 توسط اشخاص ثالث را تسهيل مي نمايد.

 

- اهداف حسابرسي دارايي هاي  ثابت و آثار اصالح حساب بر گزارش حسابرس مستقل: 4

 : اهداف حسابرسي دارايي هاي ثابت ، بشرح ذيل طبقه بندي مي شود

 *اثبات ارزش  

 *اثبات وجود  

 *اثبات مالكيت  

*اثبات صحت ثبت 



  

 *اثبات طبقه بندي مناسب  

 *اثبات افشاي مناسب 

اصالح حساب دارايي هاي ثابت در دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه بر تمامي جوانب فوق تاثير  مستقيم  

داشته و در صورت انجام موثر آن ، موجب صرفه جويي قابل توجه در هزينه و زمان حسابرسي وبه تبع آن حذف بندهاي 

گزارش حسابرسي مي شود .(توضيح اينكه در حال حاضر پاراگراف اصالح حساب دارايي هاي ثابت تقريباًدر تمام 

دانشگاهها از جمله بندي هاي گزارش حسابرسي مي باشد ) 

: - طبقه بندي اقالم دارايي هاي ثابت  در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه5

طبقه بندي و تفكيك دارايي هاي ثابت از حيث دستيابي به منابع عملياتي مناسب سنجش نيازها ، با شرايط فعلي و برنامه 

هاي آتي حائز اهميت مي باشد. در شماي كلي ،اموال دانشگاه از جنبه هاي كار برد عملياتي به شرح زير قابل تفكيك و 

طبقه بندي مي باشد .  

U  طبقه بندي اموال در دانشگاه علوم پزشكي از نظر واحدهاي عملياتي

واحدهاي ستادي   •
 واحدهاي بهداشتي (شبكه بهداشت ) •

 واحدهاي درماني ( بيمارستانها ، درمانگاه و......)  •

 واحدهاي آموزشي و پژوهشي •

 
 

U 1طبقه بندي و گروه بندي اموال در دانشگاه علوم پزشكي (سطح گروه (

 

نام گروه اموال  نام واحدهاي عملياتي  نام طبقه بندي  رديف 

       
بيمارستان  واحدهاي ستادي  زمين   1
درمانگاه بهداشتي     
بيمارستان و درمانگاه درماني     
ستادي و اداري آموزشي     
آموزشي و پژوهشي       
انبارها       
منازل مسكوني       



  

بيمارستان  واحدهاي ستادي  ساختمان    2
درمانگاه بهداشتي     
بيمارستان و درمانگاه درماني     
ستادي و اداري آموزشي     
آموزشي و پژوهشي       
انبارها       
منازل مسكوني       
تاسيسات حراستي وبرودستي  واحدهاي ستادي   تاسيسات    3
تاسيسات برقي  واحدهاي بهداشتي     
تاسيسات فاضالب  واحدهاي درماني      
تاسيسات انتقال و توزيع آب  آموزشي و پژوهشي      
تاسيسات  سردخانه       
       
ساير       

 

نام گروه اموال  نام واحدهاي عملياتي  نام طبقه بندي  رديف 

       
تجهيزات پزشكي -عمومي  واحدهاي ستادي   تجهيزات    6
توانبخشي و فيزوتوراپي بهداشتي      
تصوير براداري درماني      
دنداپزشكي  آموزشي     
چشم پزشكي        
عمومي        
ميكروب شناسي       
پاتولوژي       
ژنتيك و ويروس شناسي       
اينمنو لوژي و سرو لوژثي        
خون شناسي و انتقاد       
هرمون شناسي        
تجهيزات آزمايشگاهاي پزشكي       

هسته اي 
شيمي باليني  به دارويي و سم       

شناسي  



  

 تختها ... –تجهيزات بيمارستاني       
ويژه نظافت –تجهيزات       
–تجهيزات آموزشي و پژوهشي       

دوربين و اساليه 
ساير       
تجهيزات  رايانه اي        

 

نام گروه اموال  نام واحدهاي عملياتي  نام طبقه بندي  رديف 

 سمتهاي جراحي –ابزار و لوازم پزشكي واحدهاي ستادي   ابزار ولوازم   7
تشخيص طبي  واحدهاي بهداشتي      
نجات ، امداد و كمكهاي اوليه  واحدهاي درماني      
توان بخشي و فيزوتوراپي  واحدهاي آموزشي     
ساير ابزار لوازم آزمايشگاهي        
ابزار و لوازم مخابراتي        
ابزارولوازم رايانه اي        
بزار و لوازم آموزشي        
ابزار ولوازم فني آزمايشگاهي        
 ابزار ولوازم فني  كمك آموزشي        
 ابزار ولوازم فني ساير       
 جوشكاري –ابزار و لوازم فني       
 اطفاء حريق –ابزار و لوازم فني       
ابزار ولوازم فني آچارها        
ابزار و لوازم فني كمپر سورها       

ابزار و لوازم فني دريلها        
ابزار ولوازم فني انذازه گيري        
ابزار و لوازم فني ساير       

 

 

 

 

 



  

 

 

 

نام گروه اموال  نام واحدهاي عملياتي  نام طبقه بندي  رديف 

آب سرد كن و آبگرمكن   واحدهاي ستادي      
بخاري   واحدهاي بهداشتي   اثاثيه و منصوبات    8
صوت و تصويري  واحدهاي درماني      
جاروبرقي  واحدهاي آموزشي     
چراغ مطالعه       
صندلي ها        
ميزها        
فايل و كمدها        
اثاثه مخابراتي        
كولر       
تكثير و كپي       
ساعت       
كتب       
تجهيزات رايانه اي        
پرينتر       
كامپيوترو ملحقات        
ساير        

 
9 

      
 موتورها  –وسايط نقليه  واحدهاي ستادي   وسايط نقليه  

وسايط نقليه سواري  واحدهاي بهداشتي      
وسايط نقليه وانت  واحدهاي درماني      
وسايط نقليه اتوبوس واحدهاي آموزشي     

وميني بوس  
وسايط نقليه سنگيني        
وسايط نقليه آمبوالس       
وسايط نقليه آتش نشاني        
وسايط نقليه هواي       
وسايط نقليه آبي       



  

   

نام گروه اموال  نام واحدهاي عملياتي  نام طبقه بندي  رديف 

تلفن ثابت  واحدهاي ستادي   حق االمتياز   10
تلفن همراه   واحدهاي بهداشتي      
انشعاب آب و فاضالب   واحدهاي درماني      
برق  واحدهاي آموزشي     
ساير       

 

- مراحل اصالح حساب در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه: 6

 صورت برداري كامل داراييهاي شركت براساس الويت هاي تعيين شده و اهميت دارايي هاي شركت  -1

 الصاق پالك هاي برروي دارايي هاي صورت برداري شده . -2

 انطباق ليست دارايي هاي صورت برداري شده با سوابق مالي دارائيهاي ثابت ( منعكس دردفاتر). -3

استخراج صورت ريز مغايرتها و كسري و اضافات دارائي ثابت از هر دو حيث  (منعكس در دفاتر وعدم               -4

 وجود در خارج -  مشاهده عيني شده و عدم انعكاس در دفاتر ).

 بررسي و رسيدگي به اسناد و مدارك و حسابهاي شركت به منظور رفع بخشي از مغايرتها. -5

 استخراج ليست نهائي كسري و اضافات  -6

 ثبت اضافات با براساس تباني قيمت گذاري در حسابها  -7

 تعيين تكليف و اتخاذ تصميم در خصوص كسري هاي دارايي هاي ثابت -8

 تهيه ليست نهايي دارايي هاي ثابت  -9

 ورود اطالعات پااليش شده در سيستم دارايي هاي ثابت  -10

 

 

 

 



  

 

 برنامه زمانبندي اصالح حساب دارايي هاي ثابت  در دانشگاه هاي علوم پزشكي- 7

كل زمان الزم براي انجام اصالح حساب پنج ماه  بشرح ذيل پيش بيني مي شود  : 

  ماه30مدت  شرح عمليات

 

 عمليات مشاهده عيني و صورت برداري دارائيهاي ثابت و پالك كوبي دارائيها -1

انجام بررسيهاي مالي و تطبيق ليست صورت برداري شده با سوابق مالي  -2

 وقيمت گذاري اموال بدون قيمت

 تعيين تكليف كسري و اضافات دارائي ها -3

 ارائه ليست نهايي دارايي ثابت  -4

 استقرار اطالعات در سيستم نرم افزاري دارايي هاي ثابت -5

 

 

U5/1ماه 

U1ماه   

 

  ماه1

  ماه1

  ماه1.5

 ماه 6                                              جمع 

 

- روش انتخاب مجري وشرايط مجري جهت  انجام اصالح حساب دارايي ها ي ثابت: 8

ذكر اين نكته ضروريست كه اصوالً فعاليتهاي پردازش و سامان دهي اطالعات شامل اصالح حساب و خريد سيستم از 

جمله مواردي است كه نمي تواند از طريق مناقصه عمومي به منجر به نتايج مورد انتظار شود . دراين گونه فعاليتها ، 

شناخت از روابق مجري و مشاور ، تواناييهاي مجري در انجام كار  ، مهم ترين عامل ارجاع كارمحسوب مي شود . 

گرچه مبلغ پيشنهادي براي انجام خدمات فوق عامل مهمي محسوب مي شود ليكن عامل فوق بايد در كنار ساير 

تواناييهاي مجري براي انجام كار مورد عنايت قرارگيرد. 

-شرايط مجري 1-8

مجري عمليات اصالح حساب بايد واجد شرايط ذيل باشد : 

 موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي. .5

 آشنايي با ماهيت عمليات دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه وانجام حسابرسي حداقل يك دانشگاه. .6



  

آشنايي با عمليات اصالح حساب دارايي ثابت وداشتن حداقل يك كار در سوابق كاري دربخش اصالح  .7

 حساب اموال ودارايي ها.

- حق الزحمه اصالح حساب دارايي هاي ثابت: 9

برخي از عوامل تعيين كننده حق الزحمه اصالح حساب دارايي هاي ثابت بشرح ذيل مي باشد : 

 تعداد اموال وتجهيزات .1

 تنوع اموال وتجهيزات .2

 پراكندگي جغرافياي اموال وتجهيزات .3

 ميزان دسترسي به اسناد ومدارك وسوابق مالي مربوط به اموال وتجهيزات .4

 تركيب تخصصي كاركنان مرتبط با اموال وتجهيزات .5

 اطالعات وسوابق منعكس در دفتر اموال وتجهيزات .6

 ارزش ريالي اموال وتجهيزات واحد اصالح حساب .7

 معهذا به دليل سهولت در برآورد حق الزحمه جهت  ارجاع خدمات اصالح حساب جدول ذيل پيشنهاد مي گردد :

رديف 

 

 شرح طبقه بندي اموال 

وداراييهاي ثابت 

مبلغ حق الزحمه تعداد  

برآوردي  -ريال 

..دستگاه 100 تا...1از وسايط نقليه  1

 دستگاه 100باال 

10.000.000 

15.000.000 

....قطعه 100...تا.1از.. زمين وساختمانها  2

 قطعه  100باالتر از

20.000.000 

30.000.000 

....عدد 10.000...تا.1از..اثاثيه  3

باالتر 

80.000.000   

100.000.000 

..عدد 5.000...تا...1از..تجهيزات پزشكي  4

باالتر 

  80.000.000  

100.000.000 

كلي  تاسيسات  5

باالتر 

20.000.000   

40.000.000 

   50.000.000  5.000...تا..1از..ابزارو لوازم پزشكي و فني   6



  

 70.000.000 باالتر 

   5.000...تا... 1از..تجهيزات آموزشي  7

باالتر 

50.000.000   

70.000.000 

 310.000.000 جمع ريالي در شرايط متعارف  

 425.000.000  شرايط متعارف جمع ريالي بيش از

 

 :- كميته اصالح حساب  دارايي هاي ثابت و تركيب آن10

 اصالح حساب دارايي هاي ثابت مستلزم همكاري واحد ها و بخش هاي مختلف دانشگاه مي باشد لذا   انتخاب يك 

نفر از كاركنان متخصص و با تجربه امورمالي بعنوان مدير پروژه ضروري ميباشد. انتخاب يكي از كارشناسان ارشد 

مجري بعنوان هماهنگ كننده ضروري مي باشد .همچنين الزم است نمايندگان بخش هاي مختلف و همچنين 

مديريت دانشگاه براي پيشبرد امور و انجام هماهنگي هاي الزم و نهايتاً پيشبرد پروژه همكاري نزديك داشته 

باشند.پيشنهاد ميشود نمايندگان مديريت ،مدير پروژه،نمايندگان واحدهاي مرتبط ، نماينده مجري ومشاور بطور 

هفتگي تشكيل جلسه داده ومشكالت وپيشرفت پروژه اصالح حساب را دنبال نمايند . 

 



  

 

 فصل سوم : برنامه ريزي اصالح رويه هاي شناسايي درآمد                           

 

 : -مفاهيم اساسي درآمدها  در استاندارد هاي حسابداري1

تعاريف :   -1-2

عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه (ارزش ويژه) بجزء مواردي كه به آورده صاحبان   درآمد :

سرمايه مربوط مي شود. مفهوم درآمد ، كمكهاي انتقالي دولت ،درآمد اختصاصي ، درآمد ابالغي و ساير 

درآمدهاي غير عملياتي را نيز در بر مي گيرد. 

 شناسايي و اندازه گيري درآمد ها طي دوره مالي از جمله فرايندهاي قضاوتي و پيچيده در -2-1

حسابداري و گزارشگري بوده كه مستلزم تحقق شرايطي مي باشد. 

درآمدهاي اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي منحصر به درآمد حاصل از خدمات مي باشد . برابر 

هرگاه ماحصل معامله اي متضمن ارايه خدمات باشد را بتوان بگونه اي "استانداردهاي حسابداري در ايران 

اتكاء پذير برآورد  نمود  ، درآمد  عملياتي مربوطه بايد باتوجه به ميزان تكميل آن معامله شناسايي شود. فرآيند 

شناسايي و تحقق درآمد تابعه عوامل زير است :  

 

 جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله  به درون واحد اقتصادي محتمل باشد. •

 مبلغ درآمد عملياتي را بتوان بگونه اي اتكاپذير اندازه گيري نمود. •

 ميزان تكميل معامله بگونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد.  •

مخارجي كه در ارتباط با ارايه خدمات متحمل گرديده يا خواهد شد، بگونه اي اتكاپذير قابل اندازه  •

 گيري باشد.

 

 



  

 

U1-2-1 : اندازه گيري و شناسايي درآمدهــــــــا-

عليرغم تنوع در وظايف و فعاليت هاي مرتبط با ارائه خدمات در دانشگاه علوم پزشكي، حدود و گروههاي  

اصلي و منابع درآمدي دانشگاهها بشرح زير مي باشد: 

نحوه اندازه گيري و زمان شناسايي  شرح منابع درآمدي 

صورتحساب صادره/  ارسالي ارايه خدمات درماني و بهداشتي 

مفاد قرارداد و وجوه دريافتي  ارايه خدمات  پژوهشي و تحقيقاتي 

مبلغ فروش و در هنگام تحويل اقالم فروخته شده فروش ضايعات 

مبلغ فروش و در زمان تحويل داراييها و انتقال فروش داراييهاي ثابت 
ريسك يا مالكيت 

اقالم انتقالي در زمان انتقال (كارشناسي) ارزش روز كمكهاي غير نقدي مردمي،دولت،سازمانها و اشخاص حقوقي 

وجوه دريافتي اعتبارات مصوب و ابالغي 

 

U2-2-1 :شروط  و ميعارهاي شناسايي  درآمد-

: جزء مورد نظر ، بايد در تعريف يكي از Element of financial statements تعريف پذيري •

 اجزاي مالي قرارگيرد .

 اندازه گيري  صفات كيفي يا وجوه دريافتي بايد با ميعارهاي  قابل اعتماد قابليت اندازه گيري : •

 صورت گيرد . 

: با  ارايه اطالعات  مربوط ، بايد قابليت تاثيرگذاري در تصميم گيري Relevance مربوط بودن  •

 استفاده كنندگان را فراهم نمود .

اطالعات مربوط به رويدادها ، بايد واقع گرايانه  ، قابل اثبات و بي : Reliabilityقابليت اعتماد  •

طرفانه باشد.  

-كنترلهاي داخلي مربوط به درآمدهــــــــــا : 2



  

هدف اصلي از استقرار كنترلهاي داخلي در مورد درآمدها در دانشگاههاي علوم پزشكي ،حصول اطمينان از شناسايي، 

ثبت و وصول تمامي درآمدهاي كسب شده مي باشد . براي دستيابي به اين هدف ، فرايند كسب درآمد،  بايد مبتني بر 

سيستم كنترلهاي داخلي با رويكرد ومباني زير باشد: 

 تخصيص اعتبار  مبتني بر بودجه مصوب دانشگاه باشد. .1

 تعيين منابع مختلف درآمدي و تدوين فرآيند كسب درآمد  . .2

 تعيين و ترسيم فرايند كسب درآمد با رويكرد هزينه و فايده . .3

مدون نمودن گردش عمليات از حيث جمع آوري اطالعات خدمات ارايه شده، توسط بخشها و واحدهاي  .4

 عملياتي به منظور اعمال كنترلهاي الزم .

تدوين دستورالعمل و آيين نامه ها جهت تعيين حق الزحمه خدمات و نحوه اعطاي تخفيفات به متقاضيان و  .5

 كاركنان.

 استفاده از فرمها و روشهاي يكسان و متحد الشكل جهت شناسايي درآمد در واحد همسان . .6

عطف گذاري متقابل اسناد و مدارك درآمدي بگونه اي كه امكان  رديابي و پيگيري خدمات ارايه شده در  .7

 صورتحساب صادره فراهم گردد.

بازبيني مستمر فرايند درآمد (از مرحله تقاضاي خدمات تا مرحله صدور صورتحساب) با رويكرد زمان سنجي  .8

 گردش و جمع آوري  اسناد و مدارك ارايه خدمات .

حصول اطمينان از متناسب بودن درآمدهاي كسب شده با خدمات ارايه شده و ارزيابي و مقايسه  هزينه هاي  .9

 تحمل شده با درآمدهاي كسب شده .

مطابقت صورت مقادير لوازم و تجهيزات مصرفي (دارو،لوازم مصرفي پزشكي،داراييهاي اسقاطي و..) با  .10

 مقادير مندرج در صورتحساب هاي  صادره.  

 طبقه بندي مناسب درآمدها در سطوح مختلف (واحد ها و بخشهايي كه موجب تحصيل درآمد مي شود) .11

ثبت و انعكاس درآمدها  در سوابق حسابداري  بمحض تحقق آن و ارايه گزارشات ماهانه، سه ماهه، شش  .12

 ماهه و ساليانه براي انواع درآمدها .



  

 ثبت  و انعكاس  مطالبات حاصل از ارايه خدمات در سوابق مالي و پيگيري و تجزيه و تحليل روند مطالبات .  .13

كنترل و پيگيري  مستمر صورتحسابها در جهت كاهش كسورات در دو مرحله قبل و بعد  از ارسال  .14

 صورتحساب.

ثبت و انعكاس كسورات در دفاتر حسابداري بعنوان تعديل درآمد ها و ارايه گزارشات ماهانه از مبالغ و  .15

 موارد  كسورات و تجزيه و تحليل روند آن.

 تهيه سود وزيان  بر حسب  هريك از مراكز درآمدي بطور ماهيانه . .16

ارزيابي عملكرد واحدهاي درآمدي (در سطح واحدهاي تابعه/بخش و واحدهاي ارايه كننده خدمات و نهايتاً  .17

 )SBUواحدهاي استراتژيك 

 استقرار سيستمها و روش هاي يكپارچه در بخش درآمدها  از مرحله شاناسايي درآمد تا گزارشگري . .18

 

 تفاوت رويكردهاي حسابداري به روش نقدي وتعهدي جهت شناسايي درآمدها   -3     

روش ثبت وطبقه بندي حساب درآمدها  در هر واحد اقتصادي مبتني بر روش حسابداري آن مي باشد . در هريك از 

رويكرد هاي حسابداري تعهدي يا نقدي روش ثبت وطبقه بندي حساب درآمدها متفاوت مي باشد.برخي از تفاوت 

 هاي رويكرد نقدي وتعهدي در شناسايي درآمدها  بشرح ذيل مي باشد:

روش حسابداري تعهدي روش حسابداري نقدي شرح 
بصورت متقابل در حسابها  ثبت ومنعكس چرخه هاي درآمدي 

نمي گردد 
 درآمد "صورتحسابها صدور"در مرحله  تحقق درآمد 

انعكاسي در حسابها ندارد ليكن بطور    غير مستقيم از 
طريق اعمال كنترل  بر ساير سيستمهاي مرتبط از قبيل 

انبار(خروج دارو و لوازم)و.. بر فرايند كسب درآمد 
 نظارت مي شود. 

 
درآمد ها برابر استانداردهاي حسابداري بمحض تحقق و به محض وصول و دريافت وجه شناسايي و ثبت درآمد در حسابها 

در حسابها ثبت مي شود 
 

كسورات اعمال شده بر صورتحساب 
صادره 

كسورات اعمال نشده برصورتحسابها 
،انعكاسي در حسابها ندارد 

كسورات بعنوان كاهنده درآمد ثبت و گزارش مي شود 
 

مطالبات از طرفهاي قرارداد و يا 
دريافت كنندگان خدمات 

بدليل اعمال روش نقدي  مطالبات  صرفاً در 
گزارشات مديريتي و يا آماري اعالم مي 
شود و در اغلب موارد اطالعات فوق در 

دسترس افراد خاص  بوده و بطور  شخصي 

مانده مطالبات در هر مقطع زماني شناسايي و  ثبت شده  و 
امكان اخذ گزارش از مطالبات از طريق سيستم حسابداري 

فراهم مي باشد . 



  

نگهداري مي شود . 
 

بدليل عدم شناسايي درآمدها در مرحله  صورت عملكرد(سود و زيان) 
تحقق يا ارايه خدمات ، مقابله درآمدهاي 

كسب شده با          هزينه هاي انجام شده  
فراهم نمي باشد. 

 

با توجه به رعايت اصل تطابق درآمدهاي ، هردوره  با 
هزينه همان دوره ، سود وزيان ارايه شده تا حدود قابل 

مالحظه مبين نتايج عمليات واحد مي باشد . 
 

امور مالي در فرايند كسب درآمد كنترل كنترلهاي داخلي 
مستقيم اعمال نمي نمايد. لذا كنترل داخلي 

موثر و اثر بخشي اعمال نمي شود. 

در حسابداري تعهدي امور مالي بعنوان بخشي از فرآيند 
كسب درآمد  محسوب شده و مستقيماً بر فرآيند كسب و 

شناسايي درآمد نظارت  و كنترل  دارد. 

 

ضرورتها ومزيت هاي هاي تغييرروش شناسايي درآمد ها از مبناي نقدي به مبناي تعهدي در -4

  دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه

U1-4ضرورتهاي اصالح حساب درآمدها - 

بررسي  هاي انجام شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد ها تابعه ونيز بيمارستانهاي مستقل نشان مي دهد كه در 

اغلب موارد اطالعات مربوط حساب درآمدها بطور اصولي تهيه ونگهداري نشده است .الزم است ، همزمان با اصالح 

، HISحساب درآمدها  ، نسبت به استقرار سيستم نرم افزاري عملياتي مرتبط با فعاليتها (سيستم جامع بيمارستاني 

آموزشي و ..) اقدام شود. برخي ازداليل وضرورتهاي اصالح و تغيير رويه و شناسايي درآمدها در دانشگاه هاي علوم 

پزشكي                واحد هاي تابعه بشرح ذيل مي باشد: 

بدليل بكارگيري روش نقدي بجاي روش تعهدي دردانشگاه هاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه وثبت  •

 درآمدها بهنگام نبوده و درآمدهاي تحقق يافته وصول نشده  در دفاتر حسابداري منعكس نمي شود.

اطالعات اخذ شده برمبناي نقدي ، گزارشات الزم جهت تصميم گيري مديران ، بويژه در بخش هزينه و فايده  •

 را در اختيار قرار نمي دهد .

در اغلب موارد از سيستم هاي نرم افزاري جهت  ثبت و كنترل فرايند صدور صورتحساب و شناسايي درآمدها   •

استفاده  نشده و در مواردي كه از نرم افزار استفاده مي شود نرم افزارهاي فوق از قابليت هاي الزم برخوردار 

 نمي باشد . 



  

بكارگيري روش تعهدي  موجب  مي شود درآمدهاي  دانشگاه علوم پزشكي و واحد هاي تابعه، بطور مناسب              •

 طبقه بندي و گزارش گردد .

بكار گيري روش تعهدي ساختار كنترلهاي داخلي در بخش درآمدها را به ميزان قابل مالحظه اي تقويت مي  •

 نمايد . 

 بكارگيري روش تعهدي،  الجرم فرآيند كسب درآمد را مدون و قانونمند مي نمايد .  •

باتوجه به پراكندگي جغرافياي مراكز دانشگاه علوم پزشكي ، بكارگيري روش تعهدي كمك شاياني به يكنواخت  •

 نمودن رويه هاي شناسايي درآمد در واحدهاي مختلف مي نمايد . 

U2-4اصالح حساب درآمد  - مزاياي 

 

با توجه به سياستهاي كلي وزارت بهداشت  درجهت استقرار سيستم حسابداري تعهدي بجاي حسابداري نقدي  •

صالح رويه ها و فرآيند شناسايي درآمدها امري  اجتناب ناپذير        ادر دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه ،

 مي باشد.

بدليل بكارگيري نرم افزار در شناسايي درآمد برمبناي تعهدي سرعت دسترسي به اطالعات بطور قابل مالحظه  •

 اي افزايش مي يابد .

اصالح حساب درآمدها  و بكارگيري روش تعهدي حصول اطمينان از شناسايي تمامي درآمدهاي كسب شده  •

 را امكان پذير مي نمايد . 

فراهم شدن امكان مطابقت اقالم مصرف شده جهت هريك از واحدها براي  خدمات ارايه شده (خروجي انبار  •

 دارو، مصرفي و..)با درآمد هر واحد وصورتحسابهاي ارسالي 

بكارگيري روش  حسابداري تعهدي منجر به ارائه اطالعات واقعي تر مربوط به عملكرد شده و به مديريت  •

 دراتخاذ تصميمات  مناسب مديريتي ياري مي رساند.

بكارگيري روش  تعهدي در شناسايي درآمدها  موجب ارائه صورتهاي مالي  مناسبتر و واقعي تر شده و امكان  •

 مقايسه نتايج عملكرد دوره هاي مختلف را فراهم مي آورد . 



  

شناسايي درآمد به روش تعهدي، فرآيند حسابرسي دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه را تسهيل               •

 مي نمايد.

رويكرد شناسايي درآمد به روش تعهدي موجب بازنگري در روشهاي اجرايي و فرايند كسب درآمد و  •

بخصوص در بخش مالي (بانك ،صندوق،ترخيص،ارسال صورتحساب به طرفهاي قرارداد و..) شده  وضمن 

 تقويت كنترلهاي داخلي در بخش هاي مختلف ، موجب افزايش بهره وري مي شود . 

 فراهم نمودن شرايط الزم براي تهيه سود وزيان  بر حسب  هريك از واحدها  و مراكز درآمدي و ارزيابي  •

عملكرد واحد ها (در سطح واحدهاي تابعه/بخش و واحدهاي ارايه كننده خدمات و در نهايت واحدهاي 

 )SBUاستراتژيك 

 

 - بكارگيري نرم افزار هاي عملياتي درآمد5

در سالهاي اخير با بكارگيري تدريجي سيستم هاي نرم افزاري حسابداري ، استفاده از نرم افزار ها در انواع فعاليتهاي 

درآمدي اعم از فروش كاال،خدمات  آموزشي،پژوهشي، درماني، بهداشتي و... رايج شده است . نرم افزارهاي فوق ، 

بعنوان بخشي از سيستم و تامين اطالعات پايه اي سيستم هاي حسابداري محسوب مي گردد و اين سيستم ها  با سيستم 

هاي مالي تبادل اطالعات نموده و بعنوان مكمل و پيشنياز نرم افزارهاي مالي جهت ثبت رويدادهاي درآمدي محسوب 

مي شود بكارگيري  روشهاي دستي دربخش اجراي عمليات و صدور صورتحساب ،تقريبا منسوخ شده است .برخي 

از مزاياي بكارگيري سيستم هاي نرم افزاري در اين بخش بشرح ذيل مي باشد: 

-مزاياي بكارگيري سيستم هاي نرم افزاري  1-5

 سهولت وسرعت بخشيدن به دسترسي اطالعات مربوط به درآمدها . .8

 ثبت اسناد حسابداري مربوط به درآمد ها(بصورت روزانه يا ماهانه) از طريق سيستم نرم افزاري . .9

 سهولت در دسترسي به اطالعات مربوط به سود وزيان در دوره هاي مختلف . .10

 اخذ گزارشات مديريتي مربوط به درآمدها  و مانده مطالبات از طرفهاي قرارداد. .11

 سرعت بخشيدن به فرآيند بستن حسابها در پايان سال  مالي وتهيه صورتهاي مالي . .12

 تقويت كنترلهاي داخلي مربوط درآمدها  ، بويژه در تهيه وارسال صورتحساب ها . .13



  

تسريع در عمليات جاري و صرفه جويي در هزينه هابه دليل الكترونيكي شدن سوابق و مدارك                 .14

)Paper less. و كاهش زمان مورد  انتظار جهت  انجام مراحل مختلف عمليات (  

- اثرات اصالح رويه شناسايي درآمدها بر محاسبه نتايج عملكرد (سود وزيان و تفريغ بودجه) 6

ثبت  و شناسايي درآمدها  در زمان تحقق و بر حسب اجزاء و مراكز درآمدي  نقش موثري در  محاسبه سود وزيان 

خواهدداشت .بكارگيري روش تعهدي برجوانب زير تاثير دارد :  

 محاسبه مقداري لوازم و تجهيزات مصرفي را تسهيل مي نمايد .  •

 شرايط الزم براي انتساب مصرف موجوديها به مراكز مربوطه را فراهم مي آورد. •

صدور اسناد حسابداري درآمدها برحسب منابع و نوع فعاليت  ، تهيه سود وزيان براي هر فعاليت  را تسهيل مي  •

 نمايد.

صدور اسناد حسابداري درآمدها در طي سال مالي محاسبه سود و زيان  را در كليه مقاطع طي  سال مالي امكان  •

 پذير    مي نمايد.

اصالح رويه شناسايي درآمدها ضمن اثرگذاري برفرآيند تفريع بودجه ، اطالعات مفيدي در نتيجه تفريغ در  •

 اختيار قرار مي دهد . 

اصالح رويه شناسايي درآمد در فراهم نمودن شرايط الزم براي دسترسي به سود وزيان امكان اتخاذ اقدامات  •

 اصالحي را فراهم مي نمايد . 

با اصالح رويه شناسايي درآمدها  ، شرايط الزم براي دسترسي به اطالعات بموقع و اثربخش را فراهم شده و در  •

 نتيجه موجب بهبود عملكرد واحدها مي شود . 

 

 

 

 

- طبقه بندي درآمدهاي اختصاصي در دانشگاه علوم پزشكي و واحدهاي تابعه 7
 
 



  

ت ابالغي و اختصاصي بيمارستان 
درآمد اعتبارا

جريان نقدي گروه اصلي واحدها نوع خدمات شرح درآمد 
-درآمد 1

اختصاصي 
دانشگاه  

  بيماران سرپايي –الف بيمارستان ها   درمان  –الف 
 بيماران بستري  –ب 

- فرانشيز نقدي 1
- طرف قرارداد 2
- آزاد 3

- مراكز بهداشت 1 بهداشت  –ب 
 (درمانگاه ها)

- مراكز بهداشتي درماني 2
(بهداري ها) 

- واكسيناسيون  1
- تنظيم خانواده  2
- بيماري هاي خاص 3
- پزشك خانواده  4
- درمان  5

- رايگان 1
- نقدي 2
- طرف قرارداد  3

- ارائه خدمات در زمينه تحقيقات 1- معاونت پژوهشي 1 آموزش  –ج 
پژوهشي به كاركنان  

نقدي 

- معاونت امور فرهنگي و 2
دانشجويي 

- آموزش دانشجويان و تعرقه غذا 2

- شهريه دانشجويان خارج از 3- معاونت آموزشي 3
كشور  

- اعتبار 2
ابالغي  

نقدي ارائه خدمات درماني  بيماران تصادفي   (مصدومين) 92 ماده –الف 
ارائه خدمات درماني  بيماران سوختگي   سوانح سوختگي  –ب
كمك به بيماران بي بضاعت  بيماران بي بضاعت  بيماران نيازمند  –ج 

كمك بيمارستانهاي  –د
محروم 

بيمارستان و مراكز درماني 
در مناطق محروم 

كمك بابت مراكز درماني مناطق 
محروم  

- درآمد 3
خانه هاي 
سازماني  

نقدي اجاره واحدهاي سازماني  واحدهاي سازماني  

- كمكهاي 4
مردمي و ساير 

منابع  

 - كمكهاي مردمي (خيرين)1
- كمكهاي دستگاه هاي دولتي ( غير از رديفهاي عمومي 2

دولت)  

غير نقدي  دريافت از خيرين به منظور كمك  
نقدي  

- فروش 5
ضايعات  

شناسايي اقالم از رده خارج و تاييد و تصويب مديريت و 
در نهايت صورت مجلس اقالم از رده خارج به منظور 

فروش و خارج نمودن از دفاتر اموال 

- از طريق برگزاري مزايده  1
- آگهي فراخوان به منظور 2

فروختن 

دريافت نقدي 



  

- مراحل تغيير روش شناسايي درآمد بر مبناي تعهدي در دانشگا هاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه : 8

 تهيه و تنظيم كد حساب براي  انواع درآمدهاي دانشگاه و واحد هاي تابعه. -1

 تعريف سرفصلهاي  مناسب درآمدي  با اهداف اخذ گزارشات مورد لزوم  . -2

ستقرار و پياده سازي نرم افزارهاي عملياتي مرتبط با درآمد و تعيين وظائف امور مالي ا -3

در چرخه شناسايي درآمدها  و نهايتاً ارتباط و انتقال داده هاي درآمدي از سيستم فوق به 

 سيستم  حسابداري.

ارتباط عمليات دريافت و پرداخت (صندوق) ، صورتحساب ، مزاياي پزشكان  (پركيس)   -4

 با سيستم عملياتي و يكپارچه نمودن بانك اطالعاتي درآمد.

تعيين گلوگاههاي روند شناسايي درآمد و انطباق آن با ساير سيستم (به عنوان نمونه  -5

مطابقت داروهاي منظور شده به حساب بيماران و يا وصولي صندوق با  برگ پذيرش 

 درمانگاه  و ...) 

 صدور اسناد حسابداري از سيستمهاي مر تبط با درآمد به سيستم حسابداري  -6

 تدوين دستورالعمل نحوه ثبت و شناسايي درآمد و نحوه استفاده از حسابهاي رابط و كنترلي -7

مطابقت و كنترل كسورات اعمال شده بر صورتحسابهاي  بيماران و اعمال اثرات  آن بر پركيس پزشكان  -8

 ، عملكرد واحدها (داروخانه ، بخش و ...)

 تدوين آئين نامه و روشهاي مربوط به  ، ارزيابي و ثناسايي كمكهاي مردمي.   -9

- برنامه زمانبندي اصالح حساب  9

كل زمان الزم براي انجام اصالح حساب موجوديها شش ماه  بشرح ذيل پيش بيني مي شود  : 

مدت به ماه شـــــــــرح مراحل  

 

وظايف مجري  
دو ماه  گزارش شناخت جهت تغيير رويه درآمدها بر مبناي تعهدي  -1

دو ماه  تدوين دستورالعمل نحوه شناسايي ثبت درآمدها  -2

 

وظايف شركت          

نرم افزاري 

سه ماه  استقرار سيستم هاي نرم افزاري عملياتي درآمد   -1

يك ماه  برقراري ارتباط بين سيستم درآمدو حسابداري وانتقال اطالعات  سيستم درآمد به سيستم -2



  

 حسابداري   

هشت ماه  جــــــــــــــــــمع

 

 

- روش انتخاب مشاور وشرايط مجري جهت اصالح حساب درآمدها 10

ذكر اين نكته ضروريست  فعاليت هاي به اصالح حساب درآمدها و استقرار سيستم نرم افزاري براي درآمد بايداز 

يكديگر تفكيك شود در اين جا صرفاً به وظايف مجري براي اصالح حساب اشاره شده است . اصوالً فعاليتهاي 

استقرار و سامان دهي اطالعات شامل اصالح حساب و تدوين رويه هاي  از جمله مواردي است كه نمي تواند از طريق 

اجراي مناقصه عمومي منجر به نتايج مورد انتظار شود . دراين نوع فعاليتها ، شناخت از  سوابق مجري و مشاور ، 

تواناييهاي  فني وتخصصي مجري در انجام كار  ، مهم ترين عامل ارجاع كار محسوب مي شود . اشتباه در انتخاب 

مجري هزينه هاي قابل توجه اي براي سازمان در بردارد كه بهاي خدمات مجري كمترين آن محسوب مي شود.گرچه 

مبلغ پيشنهادي براي انجام خدمات فوق عامل مهمي محسوب مي شود ليكن عامل فوق بايد در كنار ساير عوامل مورد 

توجه وارزيابي قرار گيرد. 

 

-شرايط مجري  براي اصالح حساب و تدوين روشهاي شناسايي  درآمدها  1-10

مجري عمليات اصالح رويه هاي شناسايي درآمد بايد واجد شرايط ذيل باشد : 

  مجري از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران باشد. .8

مجري با ماهيت عمليات دانشگاههاي علوم پزشكي و واحد هاي تابعه  آشنا بوده و حداقل انجام حسابرسي  .9

 يك دانشگاه علوم پزشكي را عهده دار بوده باشد.

 آشنايي با عمليات اصالح حساب وداشتن حداقل يك كار اصالح حساب در سوابق كاري . .10

 دارا بودن كاركنان تخصصي جهت انجام كار در محل مورد نظر. .11

 

- عوامل موثر بر مبلغ حق الزحمه اصالح حساب درآمدها  11



  

برخي از عوامل تعيين كننده حق الزحمه اصالح حساب درآمدها بشرح ذيل مي باشد : 

 تعداد خدمات ارائه شده  .8

 انواع وتنوع درآمدها  .9

 ميزان تخصصي بودن درآمدها ولزوم به اطالعات كارشناسي .10

 تعداد مشتريان و يا طرفهاي قرارداد  .11

 پراكندگي جغرافياي مراكز  .12

 اطالعات وسوابق مالي درآمد و ميزان استفاده از سيستم هاي عملياتي مرتبط با موضوع درآمد .13

 ارزش ريالي درآمدها  .14

معهذا به دليل سهولت در برآورد حق الزحمه جهت  ارجاع خدمات اصالح حساب جدول ذيل پيشنهاد مي گردد : 

رديف 
 

 شرح طبقه بندي انواع 
موجوديها 

مبلغ حق الزحمه برآوردي  -ريال 

 50.000.000شناخت فرآيند كسب درآمد   1

مشاوره در جهت استقرار روش تعهدي  2
بجاي روش نقدي  

70.000.000 

 60.000.000تعريف نظام كنترلهاي داخلي درآمد   3

تدوين دستورالعمل هاي مربوط به  4
شناسايي درآمد در بخشهاي مختلف  

60.000.0000 

 240.000.000جمع 

 60.000.000% 25اضافه ميشود : سربار 

 300.000.000جمع كل 
 

  - كميته اصالح حساب و تركيب آن12

تاكيد بر انتخاب  اصالح حساب درآمدها  ، مستلزم همكاري واحد ها و بخش هاي مختلف دانشگاه مي باشد. ضمن

يك نفر از كاركنان متخصص و با تجربه  امورمالي دانشگاه  بعنوان مدير پروژه ، ضروري است نمايندگان بخش هاي 

مختلف و مديريت دانشگاه براي پيشبرد فعاليت اصالح حساب  و انجام هماهنگي هاي الزم ،همكاري نزديك داشته 

باشند.پيشنهاد مي شود نمايندگان مديريت ، مدير پروژه،نمايندگان واحدهاي مرتبط ، مدير پروژه منتخب مجري بطور 



  

هفتگي تشكيل جلسه داده ومشكالت ، موانع و نحوه پيشرفت پروژه اصالح حساب را با برنامه از قبل تعيين شده مورد 

بررسي قرار دهند . الزم است كارشناسان شركت نرم افزاري و كارشناسان شركت مشاور مالي به اتفاق در جلسات 

هماهنگي حضور بهم رساند .  

 

                                     

 


