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 :  پيش گفتار 

همانطور كه مستحضريد يكي از وظايف مديريت بودجه پيش بيني واقع بينانه و درسـت درآمـدو                   

 در كليه فصول و برنامه هاي اعتبار مختلف دانشگاه     مي باشد كـه چنانچـه در ايـن                       برآورد هزينه 

پيش بيني هر چه ضريب خطا كمتر و به واقعيت نزديكتر باشد مي تواند بعنوان يك ابزارقوي جهـت              

برنامه ريزي و طرح ريزي مجموعه مديران دستگاه مورد استفاده قرار گرفته و در پيشبرد اهـداف و                  

 قانون محاسـبات    128 سيستم و حتي ارتقاء سازمان منجر و اميدوارتر بود لذا با توجه به ماده                بهبود

 پيوست دستورالعمل حسابداري و وظايف عامـل ذيحـساب    1366عمومي كشور مصوب شهريور ماه   

در خصوص نگاهداري دفاتر و ثبت عمليات حسابداري وجوه دريافتي از جمله درآمدهاي اختصاصي              

 تائيديه ديوان محاسبات كشور و تاكيد       16/2/1375 مورخه   182/100/2 موجب نامه شماره      و به  …و  

رياست محترم دانشگاه و همينطور معاونت محترم پشتيباني جهت ساماندهي درآمدها كـه در پـي                

بازديدي كه از حسابهاي درآمدواحدهاي تابعه در چندين جلسه كار مورد بررسـي قرارگرفـت و بـه           

 21/2/83لي درآمدها و نگهداري دفاتردرآمدي مشهودگرديدو درجلسات مورخـه          ضعف سيستم ما  

 در شهرستان دامغـان بـا حـضور معاونـت محتـرم پـشتيباني و                10/2/83در شهرستان گرمسار و     

كارشناسان بودجه و روساي مديريتي شبكه و بيمارستان نسبت به ساماندهي دفاتر درآمدها تاكيد              

  خود را كه توسط كار گروهي تهيه شده است جهت بهبود سيستم مالي                و طرح  لذا پيشنهاد . گرديد  

درآمدها و نگهداري حسابها و اطالعات و عملي شدن با استانداردهاي ملي و اسـتفاده بهينـه از آن                   

كارشناسـان و   كه مورد توجه قرار گرفته تا با راهنمايي هاي ارزشـمند  …است ارائه مي نمائيم انشاا 

 .باشد دست يابيم   ميم در پيشبرد و عملي شدن كار كه تاكيد بتوانيصاحب نظران

 

 

 



 :  مقدمه 

م فـراهم آوردن    وهمانطور كه مي دانيم گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اداري از يك سو ولز             

اطالعات دقيق و وسيع از طريق سيستم هاي حسابداري از سوي ديگر ، به تـدوين اصـول و ابـداع                     

ي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه هاي متعارف در عـصر حاضـر را                روش ها و راه حلها    

 ستوني بوده كه سـقف آن       و دو يعني فعاليتهاي اداري و مالي در هر سازمان بعنوان د           نمي طلبد و اي   

اداره يا سازمان را نگه داشته اند و با مشاهده اين روند شتاب آميز پيـشرفت فعاليتهـاي گونـاگون                    

وزه با انتشار گسترده نشريات گوناگون علمي براي تاكيـد آن توسـط پژوهـشگران و    جهان كه هر ر  

مراجع  حرفه اي بازتاب مي يابد حتماَ ضرورت تدوين استاندارهاي جامع در زمينه چگونگي برخورد                

منطقي و منظم با فعاليتهاي مختلف و روشهاي ثبت و گزارش رويدادها را تشديد مي نمايد حاصـل                  

تواند به حفظ و بهبود ويژگيهـاي قابليـت مقايـسه و مفيـد و مناسـب بـودن                   مي    ارهاين كار همو  

اطالعات و گزارشهاي درآمدهاي مالي واحدها را منجر شود و براي آن كه به نوبه خود زمينه تـدوين      

استانداردهاي ملي در كليه فعاليتها را فراهم آورد بايد به آموزش هاي مختلف همكاران در رده هاي                 

تلف پستي تاكيد داشته و ملزم نمائيم از اين رو جهت رفـع ايـن مـشكل بايـد متخصـصان در                      مخ

فعاليتهاي گوناگون انتخاب و جهت تسريع عملي آن به تدوين مجموعـه كـاملي از آن اسـتاندارها                  

و لذا با توجه به ايـراد       . نموده و در اختيار زير مجموعه قرار داده و به آموزش و پرورش آنان بپردازند              

موانع هاي زياد كه سرچشمه آن كهنه بودن سيستم در قسمت در آمد مالي بوده و بـراي رهـايي و                     

 شدن آن چنانچه همطرازي و همخواني علمي مديران با كارشناسان در فرآيند مربوطه باشـد                عملي

مي توان به مرحله اجراء گذاشت همانطور كه مي دانيم بسياري از واحدهاي سازمان به دليـل عـدم                   

ثبـت   اطالع از مزاياي سيستم حسابداري دوبل و رايانه اي معموالَ اسـناد و مـدارك كـاملي بـراي                  

مي پردازنـد و معمـوالَ       فعاليتهاي درآمد مالي خود نگهداري نمي كند و با حداقل مدارك به فعاليت            

ل برخورد  براي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از اطالعات الزم و مدرن بي بهره و عاجز بوده و به مشك                  



كرده و در مجموع به كمك نياز دارند و در ضمن چون از بدو شروع كار ايـن واحـدها در آن موقـع                        

كوچك بودند استفاده از اين گونه سيستم و فعاليت بخاطر سهولت در بكارگيري اقتصادي تر بنظـر                 

 آن واحد كـه     مي رسيده زيرا به خدمات افراد ورزيده نيازي نداشته و در اكثر موارد توسط مديريت              

كال از فعاليتها آگاه بوده بكار مي رفته است حال چنانچه واحدها كوچك باقي مـي ماندنـد ايـرادي                    

لي چنانچه فعاليتها چشمگير شود استفاده از آن نارسا به نظر مي رسد در پايان در صورت                 ونداشته  

گاه كه نظر جنـاب عـالي   لزوم براي تغيير روش و تبديل آن و ارتقاء بهبود سيستم درآمد مالي دانش             

 …مي باشد در يك كار گروهي متشكل از مدير و كارشناسان بودجه تهيه و تدوين گرديده كه انشاا                 

بتوانيم با مساعدت و همكاري ديگر مسئولين به مرحله اجراء گذاشته تا اين سيـستم ماننـد بقيـه                   

 . ارتقاء يابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :اهداف طرح 

 

  مسئولين بركارهاي مالي  نظارت و كنترل مديريت و -1

 ع ماليبتسريع در انجام امور و كارهاي بودجه برنامه اي در راستاي بهينه سازي منا -2

  و دقيق به گزارشات درآمد اختصاصينساآدسترسي سريع و  -3

  تصحيح روند دستي و كاستن اشتباهات -4

  ثبت و نگهداري دقيق منابع درآمدي -5

 

 :روش و روند اجرايي طرح 

 انساني حسابدار موجودآموزش نيروي  -1

 تامين نيروي انساني مسلط بر امور حسابداري -2

 تجهيز و نصب نرم افزارها و سخت افزارها  -3

 ايجاد ارتباط كاري و تعامل بين واحدهاي درآمدزا -4

 تغيير فرم چك ليست هاي پيوست صورت هاي مالي   -5

 

 
 
 
 
 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان
 )گروه كارشناسان بودجه برنامه اي ( معاونت پشتيباني 

 طرح سيستم ثبت و نگهداري حسابهاي درآمد واحدهاي دانشگاه طبق استاندارهاي ملي و وزارتي

 

 :روش و روند اجرايي طرح 

 

 آموزش نيروي انساني حسابدار موجود -1

ر محل فرآيند و كار     آموزش نيروي انساني حسابدار موجود در وحله اول بصورت آموزش عملي د           

مربوطه مي باشد تا ضمن بررسي از تجربيات چندين ساله آنان بتوان در صورت لزوم بين فراگيـر و                   

 .آموزش دهنده جهت اجرايي نمودن طرح به موفقيت دست پيدا كرد

 

 تامين نيروي انساني مسلط بر امور حسابداري  -2

تفاده شود و در صورت عدم توانايي و تهيـه          بعد از مرحله اول كه الزم است از حسابداران موجود اس          

و تنظيم گزارش تحليلي توسط آموزش دهنده در صورت لزوم با جابجايي افراد يـا از طريـق خريـد      

 .  خدمات حسابداري نسبت به تامين نيروي انساني اقدام مي شود 

 

 تجهيز و نصب نرم افزارها و سخت افزارها -3

ي در خصوص خريـد تجهيـزات الزم جهـت تغييـر رويـه               با توجه به كمبود اعتبار در سال جار       

اقدام بـه اجرايـي     ) دستي (              در وحله اول بر روي دفاتر موجود      ) ثبت درآمدها   ( حسابداري  



نمودن طرح فوق خواهد شد لذا در مقاطع زماني بعدي از طريـق تـامين اعتبـار نـصب بـه خريـد                       

 .ا اقدام مي گرددتجهيزات سخت افزار و نرم افزار ثبت درآمده

 

 ايجاد ارتباط كاري و تعامل بين واحدهاي درآمدزا  -4

در اين مرحله از كار بايد در خصوص حسابهاي بانكي درامدي با توجه به   برنامـه هـاي تعريـف                      

 تفضيلي براي بخش هاي خدمات      بر اساس سرفصل هاي بودجه    شده از سوي اداره بودجه دانشگاه و        

ي ، آموزشي و ساير به طور جداگانه در بانك ملي مركـزي تحـت عنـوان                 درماني ، دارويي ، بهداشت    

بانك غير قابل برداشت افتتاح حساب نمود تا در مراحله ثبت و گزارشـات و تخـصيص و هزينـه از                     

 .محل درآمد اختصاصي دچار اختالل و نقصان نشود

 

 تغيير فرم و چك ليست هاي پيوست صورت هاي مالي -5

يكل ثبت درآمدها در پيوست صورت هاي مالي با توجه به تعـدد شـكل               با توجه به كهنه بودن س     

فرم ها در واحدهاي دانشگاه الزم است در اين خصوص فـرم خاصـي كـه بتوانـد جوابگـوي كليـه                      

باشـد تهيـه تـا كليـه        ) خدمات درماني ، بهداشتي ، دارويي ، آموزشي و سـاير            ( واحدهاي بخشي   

ود و كاربر يا حسابدار به راحتي بتواند نـسبت بـه اتـصال              فعاليت هاي درآمدي در آن نشان داده ش       

 و ملزومات ، فروش ژتـون ، انجـام فعاليـت هـاي              ودرآمد چه از لحاظ   سرپايي فروش دار        ( داده ها   

ك ليست هـا    چاز روي فرم ها و       ) …كارورزي ، شهريه خوابگاه ، فروش اموال ، خدمات بهداشتي و            

 .سمي اقدام نمايدبه برنامه نرم افزاري يا دفاتر ر

 

 

 



 :نتايج 

با توجه به بررسي به عمل آمده در خصوص ثبت حسابهاي درآمدي كه به صـورت سـنتي و دسـتي                     

صورت مي گيرد و امكان اشتباه و يا پرت شدن درآمدها را دارد اجراي اين طرح مـي توانـد ضـمن                      

از هـدر رفـتن منـابع ،        مقرون بصرفه بودن آن منجر به افزايش درآمد دانشگاه از لحاظ جلـوگيري              

 تـردد بـه بيمـه        از جلوگيري از دوباره كاري ، صرفه جويي از لحاظ وقت ، كاغذ ، جلوگيري بي مورد               

بهينه سازي نيـروي انـساني و مهمتـر از آن باعـث افـزايش درآمـد و تهيـه           (   هاي طرف قرارداد  

كه اين گزارشـات بـه طـور        گزارشات مالي در هر موقع از ماه و سال خواهد بود و الزم به ذكر است                 

كامل واقعي و شفاف بوده و براي برنامه ريزي مديريت واحد و مديريت دستگاه مفيد و موثر خواهـد                   

 .بود

 

 ثبت و نگهداري گروه حسابها درآمد : الف 

ثبت عمليات حسابداري در زمان تنظيم و ارسال صورتحسابهاي درآمدي به واحدهاي طـرف               -1

 )بيمه ( قرارداد 

 تامين اجتماعي : ور مثال     به ط

 )بدهكار ( بدهكاران تامين اجتماعي 

 )  بستانكار (        درآمد اختصاصي ارسالي موقت  

 ثبت عمليات حسابداري در زمان واريز وجه نقدي از طريق صندوق -2

 )بدهكار  ( …بانك تمركز جاري 

 )بستانكار (    درآمد اختصاصي وصولي      

 

 



 اري در زمان واريز وجه توسط تامين اجتماعي  ثبت عمليات حسابد-3

  اگر عين مبلغ واريز گرديد و كسورات داده نشده بود-3-1

 )بدهكار  ( …بانك تمركز جاري 

 )بستانكار ( بدهكاران تامين اجتماعي      

 

 

 ) پس از رسيدگي كسورات داده بود (  اگر مبلغي كمتر از طلب واحد واريز گرديد -3-2

 )بدهكار  ( …جاري بانك تمركز 

 )بدهكار ( بدهكاران مطالبات مشكوك الوصل تامين اجتماعي 

 )بستانكار ( بدهكاران تامين اجتماعي       

 )بدهكار ( در آمد اختصاصي ارسالي موقت 

 )بستانكار ( درآمد اختصاصي وصولي       

 

مطالبـات  ( ورات  ثبت عمليات حسابداري در زماني كه مسئول درآمد موفق به بخشي از كـس             -4

  شد  )مشكوك الوصل

 )بدهكار  ( …بانك تمركز جاري 

 )بستانكار(                    بدهكاران مطالبات مشكوك الوصل تامين اجتماعي 

 ) بدهكار ( درآمد اختصاصي ارسالي موقت

 )بستانكار(                   بدهكاران مطالبات مشكوك الوصل تامين اجتماعي 

 

 

 



 

  عمليات حسابداري در زماني كه به طور قطع قسمتي از مطالبات سوخت گرديد ثبت-5

 )بدهكار ( هزينه سوخت شده 

 )  بستانكار (    بدهكاران مطالبات مشكوك الوصل تامين اجتماعي   

 

(  با برداشت وجه از حساب تمركز واحد از طرف بانك ملي و واريز آن به تمركز خزانه دانشگاه               -6

 )فت حواله پس از دريا

 )بدهكار (  دانشگاه …………بانك تمركز جاري 

 )بستانكار(واحد . …بانك تمركز جاري       

 

  بستن حسابهاي درآمد  جهت ثبت عمليات–ب 

 )بدهكار ( درآمد اختصاصي ارسالي 

 )بستانكار ( هزينه مطالبات سوخت شده 

 )بدهكار ( درآمد اختصاصي وصولي 

 ) بستانكار ( نشگاه  دا…بانك تمركز جاري      


