


 
 

 
   

   دانشگاه ها و دانشکده هاي درآمد در  يحسابدار
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

 
 

   موسسه  ياختصاص ينامه با درآمدها آيينن مبحث به نحوه برخورديدر ا
 شود يدرآمد پرداخته م يثبت ها  يو چگونگ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 کميته حسابداری تعهدی مديريت امور مالی
 

قفقازی  زهرا : تهيه و تنظيم                                         



  بنام خدا
  

هاي علوم پزشكي دركشور وظيفه مهم و خطير آموزش ، بهداشـت و درمـان بـا گسـتردگي ، تنـوع و       دانشگاه
در شش حوزه پشتيباني، بهداشـت، درمـان، آمـوزش، دانشـجويي فرهنگـي و      (پراكندگي واحدهاي تحت پوشش 

همـه ايـن   . د را عهده دار مي باشد كمترتوسعه يافته و محروم هستن نقاط استان كه بطور عمده يدر اقص) وهشيپژ
ـ   موارد بيانگر تنوع و پيچيدگي مديريت دردانشگاه موقـع و  ه هاست كه درنهايت مي بايد با برنامه ريزي صـحيح و ب

دستيابي بـه اهـداف نظـام     هاي بهداشتي و درماني براي تقاء شاخصص بهينه منابع موجب توليد سالمت و اريتخص
  .برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله گردد مقدس جمهوري اسالمي درغالب 

برنامه ريزي طالعات و آماردقيق و كافي است و موقع دراختيار داشتن اه بديهي است الزمه تصميم گيري درست و ب
  .و تقسيم بهينه منابع نيز بدون اطالعات صحيح امكان پذير نخواهد بود

ات و اطالعات مورد نيـاز مـديران   اساسي و مهمي درتوليد گزارش سيستم هاي حسابداري و مالي نقش استادراين ر
ف يايفا مي نمايد و اگر برپايه اصول علمي بنا شده باشد همچون مشعلي روشن فرا روي مديران در مسير انجام وظـا 

  .قرار خواهد گرفت 
از مديران و بهره برداران ها توان و ظرفيت پاسخگويي به ني هاي مالي دانشگاه رجاء واثق دارد درحال حاضر سيستم

هاي آن  همراه با اصول علمي حسابداري متناسب با پيشرفت كارگيري ابزار و تكنولوژي روزرا ندارد و قادر نبوده با ب
  .اطالعات و گزارشات قابل قبولي را ارائه نمايد

ها بوده  م مالي دانشگاههاي اخير يكي از دغدغه هاي فكري مسئولين ارشد وزارت متبوع اصالح ساختار نظا در سال
كه با درك خردمندانه مبادرت به تغيير رويكرد حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي و قيمت تمام شده  نموده اند 

  .هاي اساسي نيز درهمين زمينه برداشته اند و تاكنون گام
هـاي   اقدام به اصـالح سيسـتم   ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اعتقاد راسخ و احساس ضرورت شديد

 يي كردن برنامه هاي نظام نوين مـالي را بعمـل آورده و از ابتـدا   يمنظور اجراه و بسترهاي الزم بحسابداري نموده و 
ود پاره اي تنگناها همت خود را بـرآن داشـت و   جعليرغم و تالش مضاعفهمت مضاعف، و درسال  1389سال 

شاي معضـالت فـراوان دانشـگاه    گالي را به فعل در آورده با اين اميد كه راهبرنامه حسابداري تعهدي و نظام نوين م
  .گردد

. دانشگاه است مديريت امور  كتابچه حاضر بخشي از اهتمام و تالش همكاران امور مالي دركميته حسابداري تعهدي
لي بـراي همـه حسـابداران و    حسابداري تعهدي و نرم افزار نظام نوين ما ي اميد آنكه بتوانند به عنوان راهنماي اجرا

  .كارشناسان ذيربط مورد استفاده قرار گيرد
حسـابداري تعهـدي   دارد از كليه همكاران و عزيزاني كه درفراهم ساختن امكانات و بسترهاي استقرار  درخاتمه جا

شـاهد   هاي بي شائبه و شبانه روزي را متحمل شده اند تشكر و قدرداني بعمـل آورده و آرزومنـدم   زحمات و تالش
  .استقرار اين طرح كارآمد و حصول نتايج مثبت آن در دانشگاه باشيم

     
  محمد حسين سرمستدكتر                                                                                                       

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ئيسر                                                                                                   
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 1درآمد

گردد که از ارائه خدمات و فروش  ياطالق م يد، درآمد به مبالغيآ يانه درآمد برميهمانطور که از مفهوم عام

درصورتي که اين درآمد به صورت نقد عايد  ٣.است يديدرآمد به مفهوم عا يبه عبارت. ٢شود يد موسسه ميکاال عا

شود، موجب افزايش در حساب وجوه نقد موسسه خواهد شد و در صورتي که تعهد گردد که بعدا به موسسه پرداخت 

ت است ينجا آنچه حائز اهميدر ا .حساب هاي دريافتني و يا اسناد دريافتني موسسه مي گرددشود، موجب افزايش 

    ٤.ا فروش کاال در همان دوره باشديد مربوط به ارائه خدمات و ين است که درآمد هر دوره بايا

  

 يدوره مالا قابل وصول در يوصول شده  يدرآمد عبارت است از تمام وجوه و منابع مال يدولت يدر حسابدار

ب درآمد ين ترتيبد .شود يا حساب مازاد مستقل در مدت زمان معين ميها  ييوجب افزايش خالص دارامکه  يجار

  :٥ر باشديات زيخصوص يد دارايبا يموسسات دولت

  .ش دهنديهر حساب مستقل را افزا يها ييد خالص داراين درآمدها بايا) الف

  .باشد يريقابل اندازه گ د در دسترس بوده ويمذکور با يدرآمدها) ب

  .درآمدهاي فوق بايد قابل تبديل به وجه نقد باشند) ج

  .درآمدهاي ياد شده بايد مازاد حساب هاي مستقل قابل مصرف را افزايش دهند) د

  

بر اساس استاندارد . شود يک ميتفک ياتير عمليو درآمد غ ياتيلدرآمد هر موسسه به دو گروه درآمد عم

شود و به ارزش  يم يو مستمر موسسه ناش ياصل يت هاياز فعال ياتيران، درآمد عمليا ٣شماره  يحسابدار

به  يط عاديو در شرا يقيک معامله حقيمطلع و آگاه در  يمطلع و آگاه و فروشنده ا يداريکه خر يارزش(٦منصفانه

  .شود يم يرياندازه گ يافتنيا دري يافتيما به ازاء در.)  رسند يتوافق م

  

  

  

  

  

ران و قانون محاسبات درخصوص درآمد يا يعلوم پزشک يدانشگاه ها يو معامالت ين نامه مالييدگاه آير ديدر نگاره ز

     . آورده شده است موسسه

  

                                                 
١. Revenue, Earn  

  )١٣٨١(علوي طبري -مجتهدزاده.  ٢
  فرهنگ فارسي معين رجوع شود به. ٣
  )١٣٨١(علوي طبري -مجتهدزاده.  ٤
  ) ١٣٨٨(ميرزايي صلحي، مهدي زاده .  ٥

٦. Fair value   
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  شرح  ديدگاه

قانون 
اساسي

کليه در يافتهاي دولت در حساب هاي خزانه داريکل متمرکز کي شود و همه  – 53اصل   

  .پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد

آيين 
نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها و
 

دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
كشور

  

درآمد اختصاصي شامل کليه در آمدهايي است که طبق مقررات در اجراي وظايف  -  19ماده  - 3تبصره

موسسه و يا در ازاي ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، دارويي و غذايي، فرهنگي، 

تبليغاتي، کنگره ها، همايشهاي علمي، رفاهي، ورزشي، مشاوره اي، فني و وجوه حاصل از خسارات وارده 

ل منقول و غير منقول، جرائم غيبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده، فروش و يا اجاره خودرو و به اموا

ماشين آالت و تجهيزات، امالک و ابنيه و امکانات موسسه و همچنين وجوه حاصل از عدم اجراي قرادادها 

ها ويا کليه موارد  و قولنامه ها و تعهدات اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ضبط سپرده ها و ضمانت نامه

مطروحه پيش بيني شده در اين آيين نامه وصول گردد و يا مجوز وصول آن توسط هيات امنا صادر شده 

  .باشد

به منظور تمرکز در آمدهاي اختصاصي، موسسه و واحدهاي اجرايي تابعه آن مي تواند به تعداد  - 7ماده 

اين  )  ٦( مورد نياز حسابهاي بانکي غير قابل برداشت در بانکهاي مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده

اي اجرايي تابعه موظفند موسسه و واحده. افتتاح کنند) از طريق خزانه يا خزانه معين استانها( آيين نامه 

درآمدهاي اختصاصي خود را به اين حساب ها  واريز نموده و خزانه يا خزانه معين عينأ آنرا عودت خواهد 

  .داد

موسسه مجاز است به بمنظور افزايش درآمدها و تامين مالي بهينه نسبت به واگذاري، مشارکت  - 20ماده 

امکانات و اموال منقول و غير منقول و امالک وابنيه خود و يا فعاليت يا فروش ظرفيت بال استفاده از فضا و 

و بررسي صرفه و صالح موسسه، از طريق ) ملي و بين المللي (هاي اقتصادي پس از بازاريابي مناسب 

به نحوي که . بخش غير دولتي يا ديگر موسسات دولتي پس از کسب مجوز از هيئت امنا اقدام نمايد

  .آن مخدوش نگرددوظايف حاکميتي  
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  شرح  ديدگاه
قانون محاسبات عمومي كشور

  
دريافت هاي دولت عبارت است از کليه وجوهي که تحت عنوان درآمد عمومي و درآمدهاي  -11ماده

اختصاصي و درآمد شرکت هاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء 

هدايايي که براي مصارف خاصي اهدا مي گردد و مانند اينها و ساير وجوهي که به موجب قانون بايد در 

  .  حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود

درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي که به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در  - 14ماده 

  .بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد

مجوزي براي وصول از اشخاص پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه کل کشور  - 37ماده 

تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسئوليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده 

  .روساي دستگاه هاي اجرايي مربوط مي باشد

وصول درآمدهايي که در بودجه کل کشور منظور نشده است طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز  - 38ماده 

  .است

وجوهي که از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول مي شود و  - 39ماده 

همچنين درآمدهاي شرکت هاي دولتي به استثناي بانک ها و موسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه بايد به 

  .حويل شودحساب هاي خزانه که در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي گردد ت

وجوهي که بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول مي شود اعم از اينکه منشا اين دريافت اضافي  - 49ماده

اشتباه پرداخت کننده يا مامور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينکه تحقق اضافه دريافتي 

يي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويکه در اداي حق بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضا

  . ذينفع تاخيري صورت نگيرد رد شود

اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط  - 64ماده 

قابل تعهد و پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده در هر سال بايد تا 

ي کشور منظور گرددو پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمدهاي عموم

تعهداتي که تا آخر سال مالي ال رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده 

اين قانون قابل پرداخت خواهد  ٦٣و پرداخت نشده باشد در سال هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند ک ماده 

  . بود

شده در  ينيش بيزان پين ماده که زائد بر ميموضوع ا ياختصاص يدرآمدهاهر مبلغ از   - 64ماده  1تبصره 

  .ز گردديکشور وار يد به حساب درآمد عموميمصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و با يبودجه ها
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  درآمد يحسابدار
و ثبت  يکشور به دو بخش ثبت درآمد در ستاد مرکز يعلوم پزشک يدرآمد در دانشگاه ها يحسابدار

مارستان ها، دانشکده ها، مراکز بهداشت يدانشگاه اعم از بتابعه  يهاواحد شود، يک ميتابعه تفک ير واحدهادرآمد د

و  ين نامه مالييآ ٧خود را با توجه به ماده  ياتير عمليو غ ياتيعمل يت هايدر طول هر ماه درآمد حاصل از فعال... و 

ان هر ماه از يهر واحد در اواسط و پا يزيدرآمد وار. ندينما يز ميبرداشت وارر قابل يدر بانک غدانشگاه  يمعامالت

شود و خزانه  يم و سپس به خزانه ارسال گردد يم زيوار ستاد به بانک خزانه تمرکز وجوه ،ر قابل برداشتيبانک غ

      .دهد ينا آنرا به موسسه عودت ميع

 تابعه دانشگاه يدرآمد در واحدها يمراحل حسابدار

   ...و  مارستان ها و مراكز بهداشتين بيو مراجع مارانيارائه خدمت به ب  –1
درآمد ارائه خدمات ، درآمد ارائه خدمات درماني سرپائينظير ارائه خدمت  ين در ازايماران و مراجعيب -١

وجه نقد به صندوق  ،شانيوسط واحد به ات ،ساير درآمدهاا يو  درآمد ارائه خدمات بهداشتي، درماني بستري

بانکي  مستقر در محل به حساب يق باجه هايوجه مورد نظر را از طرممکن است ا يند و ينما يمپرداخت 

  :دخواهد شر صادريسند ز  ن صورتيند در اينما درآمدهاي غيرقابل برداشت واريز

    

  *****                                                        صندوق 

  *****  )غير قابل برداشت(مد اختصاصيآتمرکز وجوه در بانک

  ****  ياتيدرآمد عمل                                                 

   از بيماران يا فيش واريزي به حساب بانک دريافت وجوه نقدبابت  :شرح
  

برداشت خود ر قابل يماران را به حساب بانک غيتوسط صندوق دار از ب يافتيواحد موظف است وجه در -٢

  :سند زير صادرخواهد شد در اين صورت . ديز نمايوار

  

  *****  ) غير قابل برداشت(بانک تمرکز وجوه درامد اختصاصي

  

  *****  موجودي صندوق                                                                      

  بابت واريز وجه از صندوق به بانک غير قابل برداشت : شرح

  

وجه دريافتي واحد ، از مراجعين دريافت گردد وديعهه خدمت به بيمار وجهي تحت عنوان ئقبل از ارااغلب  -٣

 يارائه نداده است به عنوان بده يکه خدمت يتا هنگامشناسايي نموده و  درآمد افتيش دريپ را به عنوان
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جه در حکم يرفته و در نتيانجام پذا خدمت يافت وجه قبل از ارائه کاال و يرا دري، زدينما يم يخود تلق

   .اين رويداد با ثبت زير نشان داده خواهد شد .موسسه است يبرا يتعهد

  

  ***** موجودي صندوق 

  *****  پيش دريافت ارائه خدمات درماني                                               

  دريافت وديعه  از بيمارانبابت : شرح

  

  ر وجود دارد؛يمراجعه کنندگان، حاالت مختلف زه با يدر هنگام تسو -٤

  :در اينصورت ثبت زير صادر خواهد شد .عه باشديش از وديمبلغ خدمت مورد نظر ارائه شده ب) الف

  

  *****                        موجودي صندوق               

  *****     پيش دريافت ارائه خدمات درماني                      

  *****  مد ارائه خدمات درمانيآدر                                                          

  تسويه با بيماران از محل وديعه قبلي بابت  :شرح     

  

  :٧در اينصورت ثبت زير صادر خواهد شد. مبلغ خدمت مورد نظر ارائه شده کمتر از وديعه باشد) ب

  

  *****  درمانيپيش دريافت ارائه خدمات  

  *****                   موجودي صندوق                                                             

  *****   درآمد ارائه خدمات درماني             

  تسويه با بيماران از محل وديعه قبلي بابت  :شرح

  

  :در اينصورت ثبت زير صادر خواهد شد. مبلغ خدمت مورد نظر ارائه شده برابر با وديعه باشد) ج

  

  ***** پيش دريافت ارائه خدمات درماني 

  *****  درآمد ارائه خدمات درماني                     

  

  تسويه با بيماران از محل وديعه قبلي بابت  :شرح

  
                                                 

  دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها وآيين  ٩٧ماده .  ٧
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ثبت زير در اينصورت . خدمت مورد نظر ارائه نشده و واحد ملزم به برگشت وجه معادل با وديعه باشد) د

  :٨صادر خواهد شد

  *****پيش دريافت ارائه خدمات درماني             

  *****  موجودي صندوق

  تسويه با بيماران از محل وديعه قبلي بابت  :شرح

  

ماران از يارائه خدمت به ب يمه گر در ازايب يمنعقده با سازمان ها يواحد با توجه به قراردادها نيهمچن -٥

در ازاي دريافت نسخ سازمان هاي بيمه گر طرف قرارداد موسسه از مراجعين  د،ينماي افت ميآنها نسخه در

ماران ياز ب يافتينسخ درجمع به منظور کنترل  اين ثبت. به تفکيک سازمان، ثبت زير صادر خواهد شد

ارسال مي  مربوطه گر مهيب يبه سازمان هاان هر ماه يدر پا که يمختلف واحد با نسخ يتوسط بخش ها

  .شود يزده م ،گردد

  

  *****  کنترل نسخ دريافتي ارسال نشده 

  *****  کنترل درآمد نسخ ارسال نشده                                                                    

   از بيماران نسخهدريافت بابت  :شرح
  

  

مخصوص هر سازمان طرف قرارداد  يهاماران را در فرم ياز ب يافتيان هر ماه اطالعات نسخ درياحد در پاو -٦

 .دارد يافت وجه محاسبه شده طبق مدارک به آن سازمان ارسال ميو جهت در نموده يمربوطه جمع آور

زمان شناسايي درآمد مربوط به نسخ دريافتي از بيماران است که  ،تحويل مدارک به سازمان طرف قرارداد

ثبت  ،شده بود لذا همزمان با ثبت شناسايي درآمد ثبت زده ،قبال صرفا به منظور کنترل درآمد نسخ

کنترلي آن معکوس مي شود که نشان دهنده تحويل نسخ و مدارک پزشکي مورد نظر به سازمان طرف 

  .   ر صادر خواهد شديثبت ز ن هنگاميدر ا .قرارداد است

  

  *****                 حسابهاي دريافتني               

  *****  کنترل درآمد نسخ ارسال نشده 

  *****           درآمد ارائه خدمات درماني                                                       

  *****   کنترل نسخ دريافتي ارسال نشده                                                       

  نهاي بيمه اي طرف قرارداد ارسال صورتحساب به سازما بابت :شرح
  

                                                 
  دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها وآيين  ٩٧ماده .  ٨
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  :دو حالت وجود داردطلب از سازمان طرف قرارداد،  افتيبه هنگام در -٧

  

به واحد  يزيش واريز و فير قابل برداشت واحد واريم به حساب بانک غيکه وجه بطور مستق يدر صورت) الف

   :  شود ير صادر ميداده شود، ثبت ز

  

  *****  بانک تمرکز وجوه درآمد اختصاصي

  *****     حسابهاي دريافتني                                             

  بابت دريافت مبلغ از سازمان طرف قرارداد : شرح

  

از زمان ل واحد دهد، يخود چک صادر نموده و تحو يبده يکه سازمان طرف قرارداد در ازايدر صورت) ب

صادر  زير در واحد يغير قابل برداشت ثبت هاز وجه چک به حساب بانک يل چک تا زمان وصول و واريتحو

   :خواهد شد

  

  به هنگام دريافت چک از سازمان طرف قرارداد توسط واحد ) ١-ب

  

  *****  اسناد نزد صندوق 

  ***** حسابهاي دريافتني                                            

  

  بابت دريافت چک از سازمان طرف قرارداد: شرح

  

  

  

  به هنگام بابت واگذاري چک به بانک جهت وصول )٢-ب

  

  ***** در جريان وصول  چک

  ***** اسناد نزد صندوق                                      

  

  بابت واگذاري چک به بانک جهت وصول : شرح

  

  به هنگام وصول چک واگذار شده به بانک و واريز به حساب بانک غير قابل برداشت واحد) ٣-ب
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  *****  بانک تمرکز وجوه درامد اختصاصي

  *****  چک در جريان وصول                                          

  بابت وصول چک واگذار شده : شرح

  

فرم واخواست، برگشت چک  يبانک کتبا ط. به بانک وصول نشود يواگذار يچک ها يليچنانچه بنا به دال -٨

  : ر صادر خواهد شديرت ثبت زن صويدارد، در ا يرا به واحد اعالم م

    

  ***** اسناد واخواست شده 

  ***** چک در جريان وصول                                     

  بابت برگشت چک واگذار شده : شرح

  

افت اصل چک واخواست شده و فرم برگشت چک، اصل مدارک را جهت وصول مبلغ آنها يواحد پس از در -٩

  .گردد ير صادر ميارسال کرده و ثبت ز ييدستگاه اجرا يربط به واحد حقوقياز اشخاص ذ

  

  ******* يحقوق ياسناد  نزد اجراء و دعاو

  ***** اسناد واخواست شده         

  

اسناد  نزد اجراء و دعاوي  در صورت امکان حساب(  يبابت ارسال اسناد واخواست شده به واحد حقوق: شرح

را در قسمت اسناد دريافتني اضافه نماييد که نشان دهنده اسنادي است که جهت پيگيري و وصول  حقوقي

  .)  تحويل داده شده است يحقوقبه واحد

درآمد هر واحد در اواسط و پايان هر ماه از بانک غير قابل برداشت، به بانک خزانه تمرکز وجوه ستاد واريز       -١٠

 ديخود را به همراه مدارک مربوطه، به ستاد ارسال نما يدرآمد وصول واحد موظف است اطالعات ،مي گردد

  .شود ير صادر ميستاد ثبت ز درآمد هنگام ارسال اطالعات مربوط به واحد

  

  *****  رابط درآمد 

  *****  ) غير قابل برداشت(بانک تمرکز وجوه درآمد اختصاصي                           

  

  بابت ارسال درآمد به ستاد : شرح
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به واحد  يستاد دانشگاه پس از برگشت وجه درآمد واحد از خزانه، آنرا تحت عنوان اعتبار درآمد اختصاص -١١

آيا نياز به ( درآمد واحد را به نفع خود کسر يوجه برگشتاز  ياز آنجا که ستاد درصدد  ينما يپرداخت م

براي نشان  ،از ستاد يافتيدراختصاصي واحد به هنگام ثبت اعتبار . دينما يم  )استناد به مصوبه اي دارد؟

درآمد ارسالي به ستاد استفاده نموده و ثبت زير را صادر مي  حساب از،دادن سهم ستاد از درآمد خود

  .  نمايد

  

  *****            بانک اعتبارات 

  *****     حساب رابط بستانکار اعتبارات                                    

  *****   درآمد ارسالي به ستاد

  *****             حساب رابط درآمد                

  بابت دريافت اعتبار درآمد اختصاصي پس از کسر سهم ستاد : شرح

  

رفته است، مطلوبست يانجام پذ" الف"مارستان يدر ب ١٣٨٩ر در ماه مرداديز يت هايد فعاليفرض کن: مثال

  . ين ماليدر برنامه نظان نو يمال يت هايه فعاليثبت کل

  

  انيارائه خدمت به دانشجو -2
در قبال بر اساس مصوبات و دستورالعمل ها دانشگاه  يا معاونت هاياعم از دانشکده ها و  يآموزش يواحدها

از طريق واريز به حساب هاي غير غذا ويا ساير درآمدها، درآمد فروش ، درآمد شهريهمانند  انيارائه خدمت به دانشجو
در اين صورت ثبت هاي درآمدي مانند ثبت دريافت وجه در بيمارستان  .جه دريافت مي دارندوقابل برداشت خود، 

  .    ها مي باشد با اين تفاوت که بدليل نداشتن نسخ، به ثبت ها آن نياز نيست
هر سال مسال دوم يباشد و سه ماه از نيم ترم ميک نيط به ان مربوياز دانشجو يافتيه درينکه شهريا با توجه به ايآ( 

  )     مود؟افت با آن برخورد نيش دريوان پد به عنيافتد نبا يبعد اتفاق مسال   در يليتحص

انجام پذيرفته است، مطلوبست ثبت کليه " ب"در دانشکده  ١٣٨٩فرض کنيد فعاليت هاي زير در ماه مرداد: مثال

  .برنامه نظان نوين ماليفعاليت هاي مالي در 
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 دانشگاه مراحل حسابداري درآمد در ستاد

  موافقتنامه متبادله  يمعادل اقالم برآورد درآمد عموم -١

 ١٢٨بخشنامه ماده  ١بايد اضافه شود طبق پيوست (   *****دستگاه   يحساب درآمد واحدها

  )٧٩/ ٠٨/ ٣٠مورخ  ٧٢٧٦/٥٤/ ٣٢٨٦٩قانون محاسبات عمومي کشور به شماره 

  *****شده  يحساب درآمد پيش بين                      

 وصول يمعادل اقالم درآمد تحقق يافته برا -٢

  *****شده  يحساب درآمد پيش بين

بخشنامه  ١بايد اضافه شود طبق پيوست (  *****حساب درآمد تحقق يافته     

  )٧٩/ ٠٨/ ٣٠مورخ  ٧٢٧٦/٥٤/ ٣٢٨٦٩قانون محاسبات عمومي کشور به شماره  ١٢٨ماده 

که درآمد هر واحد در اواسط و پايان هر ماه از بانک غير قابل برداشت، به بانک خزانه تمرکز وجوه  يهنگام -٣

 يمصولي خود را به همراه مدارک مربوطه، به ستاد ارسال اطالعات درآمد وواحد ستاد واريز مي گردد، 

  .واحد درآمد ستاد ثبت زير صادر مي شود توسط هاطالعات مربوط افتيدرهنگام  د،ينما

  

  *****   خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصي

  *****  رابط بستانکار درآمد                                                          

 به ستاد ....................  ثبت بابت درآمد ارسالي از واحد: شرح

  

ه يگردد و اعالم يان هر ماه به خزانه ارسال ميع شده در حساب خزانه تمرکز وجوه حداکثر تا پايدرآمد تجم -٤

 .شود ير صادر مين هنگام ثبت زيدر ا .گردد يل ميستاد تحو يآن توسط بانک به امور مال

  

  *****  درآمد ارسالي به خزانه   

  *****    خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصي                                             

   ارسال درآمد از بانک تمرکز وجوه به خزانهثبت بابت : شرح
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و خزانه ارسال مي گردد دستگاه به  يآيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه درآمد وصول ٧بر اساس ماده  -٥

در اين هنگام ثبت زير صادر موسسه عودت مي دهد،  از دولت به يافتيصورت کمک در خزانه عينا آنرا به

  :مي شود

   

  *****   بانک اعتبارات    

  ***** کمک هاي دريافتي از دولت 

   از خزانه توسط دانشگاه ياختصاصدريافت وجه درآمد بصورت اعتبار : شرح

  

 يزان درآمد گزارش شده هر واحد پس از کسر درصديرا با توجه به م از دولت يافتيکمک درستاد دانشگاه،  -٦

از آنجا که ستاد درصدي از درآمد واحد دهد،  يبه واحد مذکور اعتبار م) درصد ١٠تا  ٥بين (از درآمد واحد 

درآمد وصولي از واحد ، از حساب براي نشان دادن سهم ستاد از درآمد واحد. را به نفع خود کسرمي نمايد

  .  استفاده نموده و ثبت زير را صادر مي نمايد

 
  *****   حساب رابط بدهکار اعتبارات

      *****    حساب رابط بستانکار درآمد 

  

  *****    بانک اعتبارات                                                    

  *****  درآمد وصولي از واحد تابعه         

    ارسال وجه دريافت شده اختصاصي به واحد غيرمستقلثبت بابت : شرح

 
انجام پذيرفته است، مطلوبست ثبت " ج" يدر دانشگاه علوزشک ١٣٨٩فرض کنيد فعاليت هاي زير در ماه مرداد: مثال

  .نوين مالي مکليه فعاليت هاي مالي در برنامه نظا
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  به درآمد واحد چك ليست رسيدگي
  

  اقدام بعدي  پاسخ  آزمون رعايت  شيوه هاي كنترل  رديف

١  

آيا درآمد وصول شده به حساب هاي 

بانکي مجاز دستگاه اجرايي حسب 

  مورد واريز شده است؟

اخذ مدرک و مستندات جهت 

  :حصول اطمينان از

وجود مجوز خزانه جهت افتتاح  -

  حساب غير قابل برداشت

  بلي
به يادداشت حسابرسي  عطف

  مربوط

  خير
مکاتبه با مسئولين مربوطه و 

  اخذ دليل توجيهي

٢  

آيا ثبت عمليات حسابداري وصول 

و ايصال درآمدها  در برنامه نظام 

  نوين صورت گرفته است؟

اخذ مدرک و مستندات جهت 

  :حصول اطمينان از

 يات ماليح عمليثبت صح -

  وصول و ايصال درآمدها 

اخذ خالصه حساب دريافت  -

  ماهانهو پرداخت 

  بلي
عطف به يادداشت حسابرسي 

  مربوط

  خير
مکاتبه با مسئولين مربوطه و 

  اخذ دليل توجيهي

٣  

آيا ساز و کار کنترلي مناسبي 

درفرايند وصول درآمد بصورت 

نقدي به منظور تعيين ميزان درآمد 

وصولي و انتقالي به حساب مربوطه 

  وجود دارد؟

اخذ مدرک و مستندات جهت 

  :اطمينان ازحصول 

ضرورت وصول درآمد به صورت -

  نقدا 

ق صدور يوصول درآمد از طر -

  ال مشخصيقبوض دار سر

ز وجوه يو وار يجمع آور -

افت يبه حساب بانک در يوصول

  درآمد در موعد مقرر

  بلي
عطف به يادداشت حسابرسي 

  مربوط

  خير
مکاتبه با مسئولين مربوطه و 

  اخذ دليل توجيهي
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