
 ٣ از 1: صفحه  ویراست  اول  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 تناوب ثبت  مالینویننظام 

 ماهيانه : م هفتگي :هـ   روزانه : ر مصدومین ترافیکی /  درآمد روش ثبت حسابداري:عنوان بخش 

 حسب مورد :ح   ساليانه :س فصلی : ف )مستقل و غیر مستقل  ( ویژه واحد تابعه 
 

  مرکز بودجه و پایش عملکرد/ معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 
 

  معین جزءحساب حساب تفصیل
یف عنوان حساب

رد
 

 شرح عملیات و
  سایر توضیحات

  
 نوع 

 زیر 
شماره  سوم دوم اول سیستم

 بستانکار بدهکار حساب

 تناوب 
 نحوه تعیین مبلغ مبناي صدور سند ثبت

نام 
  --- 140291 مددکار

ن بدهکارا
مصدومین 

 ترافیکی
 

---  --- 600199  عملیاتی درآمد
 --- دستی شناسایی مصدومین ترافیکی ١ سرپایی

---  --- 600299   درآمد عملیاتی
 بستري

 م
لیست مصدومین 

 ترافیکی
 

مبلغ لیست 
مصدومین 

 ترافیکی
 

 
  :توضیح

 .باشدیمنام مددکار )  : 140291 (نی مصدومي هانهی سرفصل بدهکاران هز1 لی تفص- 1
 میباشد..... ر از نام مددکار شخص جمع آوري کننده اسناد مصدومین ترافیکی در واحد مددکاري یا  منظو– 2
 .گرددیاستفاده م ) ییسرپا / يبستر(  مربوطه  ي از کد درآمدیکی ترافنی مصدومي درآمدهایی جهت شناسا- 3
 .گرددی مربوطه استفاده می ابالغفی رد )2 لیتفص(  از کد اعتبار یکی ترافنی مربوط به مصدومي ثبتهای جهت تمام- 4
 
 
 
 



 ٣ از 2: صفحه  ویراست  اول  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 تناوب ثبت  مالینویننظام 

 ماهيانه : م هفتگي :هـ   روزانه : ر مصدومین ترافیکی /  درآمد روش ثبت حسابداري:عنوان بخش 

 حسب مورد :ح   ساليانه :س فصلی : ف )مستقل و غیر مستقل  ( ویژه واحد تابعه 
 

  مرکز بودجه و پایش عملکرد/ معاونت توسعه مدیریت و منابع 

  معین جزءحساب حساب تفصیل
یف عنوان حساب

رد
 

 شرح عملیات و
  سایر توضیحات

  
 نوع 

 زیر 
شماره  سوم دوم اول سیستم

 بستانکار بدهکار حساب

 تناوب 
 نحوه تعیین مبلغ مبناي صدور سند ثبت

---   ستاد
رابط بدهکار  129908 دانشگاه

  مصدومین

ارسال اسناد مصدومین  2
 --- دستی  ستادکی به ترافی

نام 
   --- 140291 مددکار

بدهکاران 
مصدومین 

 ترافیکی

 م
لیست مصدومین 

 ترافیکی
 

مبلغ لیست 
مصدومین 

 ترافیکی
 

 
 
 

 : توضیح 
 .باشدیستاد دانشگاه م )  : 129908 (یکی ترافنیمربوط به سرفصل رابط بدهکار اسناد مصدوم) شناسه مرکز ( 3 لی تفص- 1
 . برگشت داده شود1باید با همان تفصیل یک ثبت شماره ) 140291کد(  سرفصل بدهکاران مصدومین ترافیکی – 2
 
 
 
 
 
 
 



 ٣ از 3: صفحه  ویراست  اول  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 تناوب ثبت  مالینویننظام 

 ماهيانه : م هفتگي :هـ   روزانه : ر مصدومین ترافیکی /  درآمد روش ثبت حسابداري:عنوان بخش 

 حسب مورد :ح   ساليانه :س فصلی : ف )مستقل و غیر مستقل  ( ویژه واحد تابعه 
 

  مرکز بودجه و پایش عملکرد/ معاونت توسعه مدیریت و منابع 

  معین جزءحساب حساب تفصیل
یف عنوان حساب

رد
 

 شرح عملیات و
  سایر توضیحات

  
 نوع 

 زیر 
شماره  سوم دوم اول سیستم

 بستانکار بدهکار حساب

 تناوب 
 یین مبلغنحوه تع مبناي صدور سند ثبت

بانک 
   اعتباراتبانک  --- 100101 اعتبارات

---  --- 670104 د برگشت از درآم
  مصدومین ترافیکی

---  --- 660201   اعتبارات دریافتی
 از ستاد

وصول از ستاد بابت مصدومین  3
 --- دستی ترافیکی

---   ستاد
رابط بدهکار   129908 دانشگاه

 مصدومین

 ح
اعالمیه ستاد 

 دانشگاه
 

مبلغ اعتبارات 
 دریافتی

 

  :توضیح
 .باشدیستاد دانشگاه م:    رابط بدهکار 129908سرفصل  ) شناسه مرکز (3 لی تفص- 1
 . بدهکار نمایند670104مدهاي مصدومین ترافیکی ، واحدهاي تابعه میبایست معادل مبلغ وصولی را از درآمدهاي مصدومین ترافیکی بوسیله کد غیر واقعی درآ شی از نمايری به منظور جلوگ- 2
 .گرددیاستفاده م ) 320101کد ( ، از  سرفصل رابط بستانکار اعتبارات   ) 660201کد (  از ستاد یافتی سرفصل اعتبارات دري مستقل به جاری در واحد تابعه غ- 3
بدیهی است در هنگام ثبت باید هماهنگی الزم بـا واحـد ثبـت    . و فقط جهت ارائه توضیح آورده شده است توسط واحد درآمد ثبت نمیگردد ) 660201 و 100101سرفصل (  این ثبت 3 و 1 ردیف  – 4

 .کننده انجام گردد
 اعتبـاري   13--/ 28/12 سال از طرف خزانه داري کل در اختیار وزارت بهداشت قرار نمیگیرد و تبعاً وزارت بهداشت نیز بعد از تـاریخ              اعتبار مصدومین ترافیکی پس از اتمام      ا توجه به اینکه    ب – 5

 .بابت مصدومین ترافیکی سال قبل به دانشگاهها تخصیص نمیدهد ، میتوان مانده مطالبات مصدومین ترافیکی را به هزینه قطعی منظور نمود
 همانند مصدومین ترافیکی میباشد ، براي ثبت درآمدهاي مذکور نیز کامالً مشابه مصدومین صعب العالج و   بیماران خاص  ،   نیازمندانینکه گردش فرآیند درآمد مربوط به        نظر به ا   – 6

 .استفاده میشود) متفاوت با تفصیل یک (  از کد مصدومین ترافیکی  ،ترافیکی اقدام گردیده و تا زمان مشخص شدن کدهاي جدید براي سه مورد فوق
 


