
  

  

  

  

  

  

  

                           

  

  

  ساير نكات رسيدگي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ساير نكات رسيدگي

استفاده از صورتحساب فروش خدمات جهت كليه قراردادهاي منعقده جهت پرداخت وجه به طرفهاي قرارداد   
 دانشگاه

كاال و خدمات در هنگام خريد . انجام  عدم تهيه فرمت فاكتور رسمي توسط واحدها و ارائه آن به فروشندگان  
  اين مورد مصداق جعل اسناد مي باشد و با متخلفين برخورد خواهد شد.

كنترل سقف پرداختي اضافه كار و ساعت غير موظف در بيمارستانها كه پرسنل مامور در واحدها در ساعت غير   
  اداري كاركرد دارند.

ايي نمودن كليه اسناد مالي در پايان هر هفته و ارسال آن به ستاد ايجاد يك فرايند و برنامه مدون به منظور نه  
 بر اساس سيستم بايگاني تعهدي 

  عدم استفاده از سرفصل تعديالت سنواتي اصالح اشتباهات به منظور كاهش حجم گردش اين كد جزء معين.  

ظايف محوله مي در خصوص جرائم بيمه اي ليستها دقت گردد در صورتي كه مربوط به سهل انگاري در و  
  باشد بايد از خود شخص كسر گردد.

در خصوص ساير جرايم بيمه اي در صورت ارسال نامه توسط تامين اجتماعي آراء قطعي شده كه مراحل پي   
  گيري آن انجام شده و به تاييد دفتر حقوقي دانشگاه مي رسد قابل پرداخت مي باشد.

 هزينه جديداصالح صحيح چارت سازماني و اتصال آن به مراكز   

  در خصوص فرايند تاييد اموال خريداري شده توسط امين اموال واحدها :  

  مرحله اول: پي گيري اينكه كاالي خريداري شده در انبار موجود مي باشد يا خارج شده 

  مرحله دوم: بر اساس فرايند مرحله اول اقدامات الزم صورت گيرد 

اداره نظارت فني جلسه اي با مهندس عاليخاني و مدير مالي در خصوص اصالح فرايند تاييد اسناد توسط   
تشكيل و در خصوص تعيين سقف و مواردي كه نياز به تاييد توسط كارشناس واحد يا اداره فني دارد تعيين 

 تكليف گردد.

درج مشخصات كامل كاال در درخواستهاي خريد به منظور كنترل ليست خريد كاالي خارجي و مشابهت   
  كيفيت هاي مختلف و قيمت هاي متفاوت از موارد مشابهه الزامي مي باشد.كاالها با 



  نحوه ثبت ايجاد دارايي ها در سامانه تعهدي  

در خصوص پرداخت حق الزحمه رديفهاي بهداشتي و ساير رديفها حتما كنترل گردد در صورتي كه شرح   
صراحت اشاره شده است اين نوع موافقتنامه هاي وزارتي اين رديفها به موضوع پرداخت حق الزحمه به 

  پرداختها صورت پذيرد.

   تذكر: انجام كار در خارج از ساعت اداري مشمول اين پرداختها مي گردد.  

به منظور كنترل بيشتر بر كاركرد رانندگان شركتهاي حمل و نقل (نقليه) ريز كاركرد ماهيانه رانندگان كه در   
همچنين كيلومتر راننده در ابتداي ماه و پايان ماه در ذيل آن آن ساعت توقف و كيلومتر روزانه ذكر شده و 

  گردد. ٩٦درج شده باشد با امضاي رئيس واحد ، مسئول نقليه و نماينده شركت پيوست اسناد پرداختي 

  كار دانشجويي غير باليني

  معاونت دانشجويي وزارت بهداشت ١/٦/٩٥مورخه  ١٥١٢نامه شماره 

شجويان در فعاليت هاي دانشگاه و ايجاد انگيزه در ميان دانشجويان بدين وسيله نظر به اهميت بكارگيري دان  
 طبق جدول ذيل تعيين مي گردد . ٩٥- ٩٦حداقل مبلغ هر ساعت فعاليت دانشجويي در سال تحصيلي 

همچنين در فعاليت هاي خاص دانشجويي به تشخيص هيئت رئيسه دانشگاه سقف ساعت مجاز فعاليت   
ريال  ٤٠٠٠٠ساعت در ماه و تا مبلغ  ١٠٠از دانشجويان بكار گرفته شده در هر دانشگاه تا درصد  ٢٠حداكثر 

   به ازاي هر ساعت كار دانشجويي قابل افزايش مي باشد.

 مبلغ يک ساعت کار دانشجويی مقاطع تحصيلی

 لایر ٢٧٠٠٠ و پايين تر کارشناسی

 لایر ٣٢٠٠٠ کارشناسی ارشد و دکترای عمومی

  

  

  

  

  دستورالعمل كار دانشجويي باليني

  ٢١/٤/٩٣مورخه  ٢١٠٥٢نامه شماره 



با توجه به نامه معاون محترم پرستاري وزارت متبوع مبني بر ابالغ دستورالعمل اجرايي كار دانشجويي (به شماره 
بابت  ريال و ٥٠٠٠٠) بابت جبران دانشجويان كارشناسي مشمول به ازاي هر ساعت مبلغ ١٦/٤/٩٣مورخ  ١٣٩/٢٧٤

  ريال در نظر گرفته شده است. ٧٠٠٠٠دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري مبلغ 

  ٩٦تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش دولتي در سال 

  تصويب نامه هيئت وزيران

 به شرح زير تعيين مي شود: ٩٦تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال  

  كارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي دولتي:ويزيت پزشكان و   

  ريال) ١١١٠٠٠پروانه دار         (PHDويزيت پزشكان ،دندانپزشكان عمومي و   

   ريال) ١٣٩٠٠٠(          MD-PHDويزيت پزشكان ،دندانپزشكان متخصص   

  ريال)١٦٨٠٠٠ويزيت پزشكان فوق تخصص فلوشيپ و متخصص روانپزشكي  (  

  ريال)٢٠٠٠٠٠ص روانپزشك                            (ويزيت پزشكان فوق تخص  

  ريال)٩٥٠٠٠كارشناس ارشد پروانه دار                                               (  

   ريال)٧٧٠٠٠كارشناس پروانه دار                                                      (  

يت سرپايي اعضاي هيئت علمي ،پزشكان درماني و كاركنان غير سهم پرداختي سازمانهاي بيمه گر براي ويز  
پزشك داراي دكتراي تخصصي هيئت علمي و غير هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي به صورت دو برابر و 

 بشرح جدول زير مي باشد:

 مبلغ ويزيت

 ٢٣۶٠٠٠ MD-PHDمتخصص و 

 ٢٨۵٠٠٠ فوق تخصص ،فلوشيپ و متخصص روانپزشک

 ٣۴٠٠٠٠ تخصص روانپزشکی فوق

  

 ضريب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:  

  ريال)٥٠٠/٥ضريب تعرفه دندانپزشكي        (  



ضريب كاي كليه خدمات و مراقبت هاي سالمت (تشخيصي،درماني و توانبخشي) در بخش دولتي بر مبناي   
   ريال) محاسبه مي گردد.٩٥٢٠٠كاي واحد نود و پنج هزار و دويست (

  نكته مهم

هر نوع هزينه كرد از محل مانده سنواتي رديفهاي ابالغي جهت تملك دارايي هاي سرمايه اي و  ٩٦ابتداي سال از 
  مي باشد. پروژه هاي عمراني ممنوع

صرفا بر اساس دستورالعمل بايگاني تعهدي انجام خواهد شد لذا از  ٩٦فرايند رسيدگي و دريافت اسناد در سال   
چوب جدا خودداري فرمائيد الزم بذكر است پذيرش اسناد بر اساس شماره ثبت ارسال اسناد خارج از اين چار

  به همراه مستندات قابل پذيرش خواهد بود. ١تعهدي ثبت شده در سيستم و سند شماره

  دستورالعمل ثبت هاي حسابداري اوراق مرابحه

  اوراق مرابحه

  معاونت توسعه وزارت بهداشت ٢٥/٢/٩٦مورخه  ٢٠٥/١٥٩نامه شماره 

با عنايت به موافقت نامه في مابين دانشگاه و شركت پخش البرز در خصوص تسويه بدهي هاي دارويي   
بيمارستان هاي تابعه به شركت پخش البرز با پيگيري هاي صورت گرفته اوراق صكوك مرابحه اسالمي از 

تقل گرديد. دستور محل مطالبات بيمارستانهاي تابعه از سازمان بيمه سالمت به نام شركت پخش البرز من
فرمائيد آثار مالي بر اساس موافقت نامه پيوست در صورتهاي مالي منعكس گردد در ضمن با توجه به 

  هماهنگي هاي بعمل آمده با وزارت امور اقتصادي و داريي اخذ تاييديه خزانه در اين زمينه الزامي مي باشد.

  واحد گزارشگرثبت هاي دريافت اوراق بدهي(مرابحه) در ازاي مطالبات 

 به هنگام دريافت اوراق مرابحه  

  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب  کد حساب

  *   سرمايه گذاری در اوراق مرابحه  ٢٣٠٢٠۴

 *   سازمان بيمه طرف قرارداد      ١۴٠٢٠١

  

مي شود  چنانچه ارزش اسمي اوراق بدهي از مطالبات بيشتر باشد مابه التفاوت آن به حساب درامد آتي منظور  
الزم بذكر است به ميزان تحقق درامد مزبور در هر دوره مالي اين حساب در برابر درامد مربوط تعديل خواهد 

 شد (كه اين حالت در اوراق مرابحه فعلي وجود ندارد)



 ٣١به دليل اينكه اوراق مرابحه در ازاي مطالبات واحدهاي تابعه واگذار گرديده است بايد تفصيلي دو با منبع   
  انتخاب گردد.

نظر به اينكه دانشگاهها قصد فروش اوراق را نداشته و تا سررسيد نگهداري مي شود به عنوان سرمايه گذاري بلند مدت 
طبقه بندي مي گردد در صورتي كه قصد فروش وجود داشته باشد به عنوان سرمايه گذاري كوتاه مدت طبقه بندي 

  خواهد شد.

 سررسيد نگهداري شود: حالت اول: در صورتي كه اوراق تا  

  ماه يكبار ٦) شناسايي سود تضمين شده تحقق يافته اوراق بدهي هر  ٢ثبت شماره   

  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب  کد حساب

  *  وجوه درامد اختصاصی  بانک تمرکز  ١١٠١٠١

 *   سود حاصل از سرمايه گذاری در اوراق مرابحه     ٨٠٠٣١١

  

وصولي به حساب غير قابل برداشت ستاد و نهايتا خزانه واريز مي گردد كه ثبت هاي در مرحله بعدي مبالغ   
 مورد نظر مشابه ثبت هاي ارسال درامد به ستاد و خزانه مي باشد.

  ) به هنگام سررسيد اوراق بدهي ٣ثبت شماره   

ردد كه ثبت هاي خزانه واريز مي گ در مرحله بعدي مبالغ وصولي به حساب غير قابل برداشت ستاد و نهايتا  
 مورد نظر مشابه ثبت هاي ارسال درامد به ستاد و خزانه مي باشد.

   

   

   

   

   

   

  ) به هنگام سررسيد اوراق بدهي٣ه ثبت شمار  



  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب  کد حساب

  *   بانک تمرکز وجوه درامد اختصاصی  ١١٠١٠١

 *   سرمايه گذاری در اوراق مرابحه          ٢٣٠٢٠۴

  

مبلغ واريزي در زمان هاي تعيين شده مشابه ساير وصولي ها به ستاد و نهايتا به خزانه واريز مي گردد ثبت   
 هاي مورد نظر مشابه ثبت هاي ارسال درامد به ستاد و خزانه مي باشد.

 حالت دوم : در صورتي كه اوراق به عنوان وثيقه گذاشته شده و وام دريافت شود  

وام داخلي (كد  –ريافت تسهيالت مي باشد و تفصيلي دو مورد نظر بايد از منبع ساير منابع ثبت هاي زير مربوط به د
) انتخاب گردد همچنين با توجه به اينكه امكان انتخاب برنامه در ساير منابع وجود ندارد جهت گزارشگيري بايد در ٩٢

  با عنوان اوراق مرابحه تعريف گردد. ٩٠٠٢قسمت از محل كد 

 به هنگام دريافت وام )٣ثبت شماره   

  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب  کد حساب

  *   بانک اعتبارات  ١٠٠١٠١

 *   تسهيالت دريافتی از بانکها             ٣۵٠١

  

در صورتي كه تسهيالت دريافتي بصورت متمركز در ستاد دريافت و بين واحدهاي تابعه توزيع گردد ثبت فوق   
در زمان پرداخت تسهيالت به واحدهاي تابعه مانند پرداخت ساير اعتبارات عمل  در ستاد انجام مي گردد و

يا  ٦٦٠٢٠١و در واحدهاي تابعه از كد حساب هاي  ١٢٠١٠١يا  ٧٧٠٢٠١خواهد شد (در ستاد از كد حساب 
 استفاده خواهد شد.) ٣٢٠١٠١

  

  

  

 



  ) پرداخت هزينه سود و كاركزد وام٥ثبت شماره   

  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب  کد حساب

  *   سود و کارمزد وام داخلی  ٧٣٠١٠١

 *   بانک اعتبارات                 

  

 ) در زمان تسويه تسهيالت دريافتي٦ثبت شماره   

  بستانکار  بدهکار حساب  سرفصل حساب  کد

  *   تسهيالت دريافتی از بانکها  ٣۵٠١

 *   بانک اعتبارات                  ١٠٠١٠١

  *  هزينه مصرف شده  اعتبار  ٩١٠٩٠١

 *   اعتبار هزينه تامين شده             ٩١٠٧٠١

  

  نحوه حسابداري تهاتر بدهي ها با اوراق مرابحه

 ٩٥در خصوص اوراقي كه بصورت تهاتري جهت تسويه بدهي هاي پيمانكاران و شركتهاي دارويي در سال   
مطالبات آن را از حسابهاي دانشگاه كسر نموده  ٩٦درماني در سال صورت گرفته با عنايت به اينكه خدمات 

  است ثبت هاي مربوط به آن در اين سال در سامانه تعهدي ثبت و از بستانكاران خارج گردد.

  

  

  

  

  

  

  


