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  .  معيار تشخيص تعميرات اساسي در مورد دارائي هاي ثابت را توضيح دهيد 

هزينه هاي انجام شده جهت تعميرات دارائيهاي ثابت به دو دسته تعميرات اساسي وتعميرات جزئي تقسيم مي   
 شود.

    

ز هزينه تعميرات اساسي كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهاي ثابت منظور مي گردد عبارتند از آن دسته ا  
هاي انجام شده اي است كه معرف بهسازي دارائي هاي ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتي موجود(بشرح 

  زير) به ميزان بيش از برآورد قبلي گردد :

    

  الف) افزايش عمر مفيد دارائي                

    

  ب) افزايش كارائي دارائي                 

    

  ج) بهبود اساسي در كيفيت بازدهي دارائي                 

    

ساير تعميرات دارائيهاي ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئي تلقي مي گردد. اينگونه مخارج   
براي حفظ و نگهداري دارائي ثابت در شرايط عادي عملياتي انجام مي شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در 

  حسابها ثبت مي گردد .

   ٩٦رات ايجاد شده در فهرست بهاي سال تغيي

  ٣١/١/٩٦مورخه  ١١٢٩٧٠١نامه شماره 

و براي  ٣٠/١ضريب باال سري طرحهاي عمراني براي كارهايي كه بصورت مناقصه برگزار مي شوند برابر   
مي باشد ضريب باال سري طرحهاي  ٢٠/١كارهايي كه بصورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند برابر 

و براي كارهايي كه به صورت  ٤١/١راني براي كارهايي كه بصورت مناقصه واگذار مي شوند برابر با غير عم
 مي باشد. ٣٠/١ترك تشريفات مناقصه برگزار مي شوند برابر با 



كليات فهارس بهاي  ٥ضريب منطقه اي نيز به ساير ضرايب مندرج در مفاد بند  ٩٦در فهارس بهاي سال   
  ده است.سال گذشته اضافه گردي

پيش از انجام تشريفات قانوني و انجام مراحل مطابق با آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و به منظور   
استفاده بهينه از منابع و ايجاد هماهنگي و عدالت در تعريف ، شكل گيري و استاندارد شدن فضاهاي درماني و 

وژه به دقت صورت پذيرفته و متقاضي (بهره بهداشتي استان از هر محل اعتباري الزم است نياز سنجي پر
بردار) با ارائه طرح توجيهي تاييد معاونت مربوطه را اخذ نمايد. در خصوص پروژه هاي تغيير كاربري نيز 
بررسي امكان فني اجراي طرح پيشنهادي و اخذ تاييد مديريت فني دانشگاه الزامي مي باشد پس از طي 

 مراني دانشگاه به رياست دكتر طاهر احمد الزامي مي باشد. مراحل مذكور اخذ تاييديه كميته ع

  الزامي مي باشد  در خصوص پروژه هاي ملي استاني نيز اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي  

  

  

  فرايند انجام فعاليت هاي عمراني

ايجاد دارايي - (تعميرات مكاتبه واحد با مديريت منابع فيزيكي جهت اخذ مجوز كميته عمراني و اخذ مجوز انجام-١
 جديد)

  مراجعه كارشناسان اداره منابع فيزيكي به واحد جهت برآورد دقيق حجم كار بر اساس متر مربع يا فهرست بهاء-٢

انجام فرايند انتخاب پيمانكار بر اساس بر آورد انجام شده (معامالت كوچك،متوسط و بزرگ)و رعايت كامل فرآيند -٣
  نامه مالي و معامالتي دانشگاهقانوني و توجه به آيين 

  انتخاب پيمانكار داري صالحيت بر اساس حجم كار بر آورد شده و شروع فرايند عقد قرارداد-٤

   ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در شروع كار%٥اخذ -٥

جهت احداث پروژه هاي شهري اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و در خصوص پروژه هاي مراكز بهداشتي   
 موافقت طرح گسترش شبكه بهداشت الزامي است.اخذ 

مقتضي است كليه عمليات عمراني با هماهنگي كامل اداره فني و نظارت بر طرحهاي عمراني و پس از تامين   
اعتبار مورد نياز صورت گيرد و ترتيبي اتخاذ گردد تا از شركتهاي پيمانكاري بر اساس رقابت در قيمت و 

   بكارگيري يك شركت پيمانكاري خاص اكيدا خودداري گردد. كيفيت كار استفاده شود و از



امضاي قرارداد في ما بين كارفرما و پيمانكار بر اساس قراردادهاي تيپ دانشگاه و موافقت امور قراردادهاي -٦  
 دانشگاه و ثبت و شماره نمودن قرارداد از تجهيز كارگاه و شروع كار 

م كار توسط ناظر اداره منابع فيزيكي دانشگاه يا كارشناس فني نظارت دقيق و حساب شده بر فرايند انجا-٧  
  (داراي مجوز)واحد

شروع فرايند پرداخت به پيمانكار بر اساس تنظيم صورت وضيعت مالي شماره يك و دو ....و تحويل موقت -٨  
  و تحويل قطعي

  تعيين ماخذ بيمهغير عمراني)جهن -تنظيم سند مالي پرداخت بر اساس محل اعتباري پرداخت (عمراني-٩  

  حسن انجام كار از هر صورت وضعيت و واريز آن به حساب دانشگاه%١٠كسر -١٠  

تنظيم صورت وضعيت تحويل قطعي در پايان انجام كار و ثبت تعهدي خارج نمودن پيمان از دارايي در -١١  
 جريان به حساب ساختمان يا تاسيسات تكميل شده

مان تهيه گزارش توسط كارشناس فني واحد و اعالم آن كارفرما حجم يا بهاي مواد پيدر صورت افزايش -١٢  
قبل از پايان تاريخ قرارداد اقدام و متمم افزايش يا كاهش تنظيم و به امضاي %٢٥نسبت به اخذ مجوز افزايش 

  طرفين قرارداد برسد.

  تما ذكر گردد.در فرم استعالم بهاءارسالي جهت كشف قيمت رقم بدون ارزش افزوده و با ارزش افزوده ح-١٣  

  وزارت بهداشت به استانداريها١١/١٢/٩٥مورخه ١٠٠/١١٦١نامه شماره 

 رعايت موارد سه گانه در فاز دوم عملبيات اجرايي احداث پروژه هاي بهداشتي:       

  تشكيل جلسه كميته عمراني  

  رايگان نمودن عوارض و هزينه صدور پروانه   

 داريهاعمل به تعهدات در خصوص سهم خيرين و استان  

    

  

  ثبت انتقال از دارايي در جريان به حساب دارايي ثابت : (هنگام 

  :تحويل قطعي قرارداد ) 



با عنايت به لزوم ثبت و انتقال داراييهاي در جريان به حساب دارائيهاي ثابت پس از اتمام و بهره برداري از پروژه هاي 
پروژه ها اعم از ساخت تكميل  تعمير و تجهيز اقدامات عمراني شايسته است پس از خاتمه و تكميل صد درصدي كليه 

 زير انجام پذيرد:

  صدور رسيد انبار تحويل مستقيم به تاريخ بهره برداري از ساختمان احداث شده:  

  ساختمان     ****

  كنترل خريد         ****         

  صدور سند اصالحي:  

  كنترل خريد     ****

  ژه عمراني       ****هزينه اجراي پرو               

 در صورتيكه تحويل قطعي در سالهاي گذشته اتفاق افتاده و هيچگونه اصالحاتي از اين بابت انجام نشده باشد:

  :ايجاد سوابق اموالورود بهاي تمام شده دارائي در جريان ساخت بعنوان   

  ساختمان    ****

  تعديالت سنواتي      ****         

  هزينه اجراي پروژه هاي عمراني: صدور سند اصالحي بابت  

  تعديالت سنواتي    ****

   )    ****٢١هزينه اجراي پروژه پيماني (كد          

  لزوم انتقال سرفصل حسابهاي هزينه موجود در تراز منابع عمراني

 كليه لوازم مصرفي خريداري شده از محل طرحهاي عمراني الزم است تا پايان سال با ثبت اصالحي زير به  
 حساب تعميرات دارائيها برده شود:

  )   ***٢٢٠٣تعميرات اساسي ساير دارائيها(  

   )                     ***٧٢هزينه مصالح مصرفي(           

  حق بيمه تامين اجتماعي در ارتباط با طرحهاي عمراني:



و  ١٣٩دارد كه طبق مصوبات نرخ حق بيمه در اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي بستگي به نحوه اجراي آن 
شورايعالي تأمين اجتماعي قرارداد هايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي گردند كه دو شرط زير را توأماً  ١٤٣

 دارا باشند .

  قرارداد بر اساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه و بودجه تنظيم شده باشد .   

  حل  اعتبارات عمراني  دولت تمام  يا  قسمتي از اعتبار  عمليات  از  م   

  تامين شده باشد .    

طبق نظر كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كليه قراردادهايي كه به منظور اجراي عمليات   
متر مربع) منعقد شوند بر اساس فهرست بها ي سازمان برنامه و  ٢٠٠٠ساختماني با متراژ زيربنا (حداكثر 

نابراين در صورتيكه بودجه  آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تآمين گردد بودجه تلقي مي گردند ب
 درصد خواهد بود ٦,٦مشمول حق بيمه به مأخذ 

از هر صورت وضعيت براي پرداخت به پيمانكار مي بايست صورت وضعيت پرداخت شده قبلي (قبل از اضافه   
  وني به پيمانكار پرداخت شود .بيمه سهم كارفرما) كسر شود و پس از كسورات قان %٥كردن 

  حق بيمه تأمين اجتماعي در ارتباط با قراردادهايي كه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نيستند :

قراردادهايي كه از ضوابط طرحهاي عمراني تبعيت نمي نمايند يعني دو شرط گفته شده را به صورت توأم با   
 باشند به طرق زير مشمول پرداخت بيمه مي گردند. هم ندارند و يا قيمت ها بر اساس استعالم بهايي مي

در حالتي كه كليه مصالح مصرفي به عهده كارفرما باشد و پيمانكار فقط كارهاي خدماتي  پروژه  را به عهده     
درصد  از  هر پرداخت  به    ١٥قانون تأمين  اجتماعي  ٢٨داشته باشد  در اين  حالت حق بيمه موضوع ماده 

  پانزده درصد به عنوان بيمه بيكاري خواهد بود . ١/٩عالوه  عنوان بيمه به

هفت    ١/٩درصد  هر  پرداخت  بعالوه  ٧در حاليكه مصالح  و  دستمزد  در  قرارداد بعهده  پيمانكار باشد نرخ حق بيمه  
  درصد از  پيمانكار كسر  و  به حساب تأمين اجتماعي پرداخت مي شود .

  

  

  

  

  

  هزينه هاي طرحهاي عمرانينمونه ثبت تعهدي 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بستانکار بدهکار سرفصل حساب کد حساب

٢١٠١٠٢  

  يا

٢٢٠٣٠٣ 

  هزينه اجرای پروژه پيمانی

  يا

 تعميرات ساختمان

*  

پيمانکاران خدمات پروژه  ٣١٠٢٠٢
 های سرمايه ای

 * 

پيمانکاران خدمات پروژه  ٣١٠٢٠٢
 های سرمايه ای

*  

 *  تامين اجتماعی سازمان ٣١٠٢٠۶

 *  کار سپرده حسن انجام ٣۴٠١٠١

  * سازمان تامين اجتماعی ٣١٠٢٠۶

رابط سپرده حسن انجام  ١٢٣٠٠١
 کار

*  

 *  بانک اعتبارات ١٠٠١٠١



   

   

   

   

 اخذ ضمانت نامه  

آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه در صورت عدم ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات ٧٣به استناد بند (ب) ماده   
توسط برنده مناقصه در ابتداقراردادي منعقد نگردد و در صورت انعقاد قرارداد نسبت به ضبط ضمانتنامه شركت 
در مناقصه (يا سپرده ) اقدام گردد مسئوليت اجراي صحيح فرايند ماده مذكور بر عهده مسئول مركز و مسئول 

از برنده مناقصه بار حقوقي براي  مالي واحد مربوطه خواهد بود توضيح اينكه عدم دريافت ضمانت نامه
  دانشگاه و واحد در پي خواهد داشت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

 فلوچارت انجام فعاليتهاي عمراني  

  



  
.در فرم استعالم بهاءارسالی جهت کشف قيمت ،رقم بدون ارزش افزوده و با ارزش افزوده حتماٌ ذکر گردد

سبت به در صورت افزايش حجم يا بهای مواد پيمان تهيه گزارش توسط کارشناس فنی واحد و اعالم آن به کارفرما ن
ای قبل از پايان تاريخ قرارداد و انجام کار اقدام و متمم افزايش يا کاهش تنظيم و به امض%25اخذ مجوز افزايش 

طرفين قرارداد برسد

ريان به تنظيم صورت وضعيت تحويل قطعی در پايان انجام کار و ثبت تعهدی خارج نمودن پيمان از دارايی در ج
حساب ساختمان يا تاسيسات تکميل شده

اعمال کسورات قانونی

حسن انجام کار از هر صورت وضعيت و واريز آن به حساب دانشگاه%10کسر 

جهت تعيين ماخذ بيمه)غير عمرانی-عمرانی (تنظيم سند مالی پرداخت بر اساس محل اعتباری پرداخت 

و تحويل موقت و تحويل ....و2و1شروع فرايند پرداخت به پيمانکار بر اساس تنظيم صورت وضعيت مالی شماره
قطعی

دارای (نی نظارت دقيق و حساب شده بر فرايند انجام کار توسط ناظر اداره منابع فيزيکی دانشگاه يا کارشناس ف
واحد) مجوز

 امضای قرارداد فی ما بين کارفرما و پيمانکار بر اساس قراردادهای تيپ دانشگاه و موافقت امور قراردادهای
دانشگاه و ثبت و شماره نمودن قرارداد از تجهيز کارگاه و شروع کار

اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در شروع کار و قبل از عقد قرارداد بر اساس آيين نامه جديد

انين انتخاب پيمانکار دارای صالحيت بر اساس حجم کار برآورد شده و شروع فرايند عقد قرارداد با رعايت قو
ومقررات

د   قانونی و رعايت کامل فراين) معامالت کوچک و متوسط و بزرگ(انجام فرايند انتخاب پيمانکار بر اساس برآورد انجام شده 
رکت جهت انتخاب پيمانکار در معامالت متوسط دريافت اساسنامه کليه ش.و توجه به آيين نامه مالی و معامالتی  دانشگاه 

کنندگان در فرايند استعالم و کنترل آخرين تغييرات اساسنامه شرکت کنندگان الزامی است

مراجعه  كارشناسان اداره منابع فيزيكي به واحد جهت برآورد دقيق حجم كار بر اساس متر مربع يا فهرست بهاء

تبار مالي و بحث تامين اع)  ايجاد دارايي جديد-تعميرات(مكاتبه واحد با مديريت منابع فيزيكي جهت اخذ مجوز كميته عمراني و اخذ مجوز انجام 
پروژه


