
شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

1 

 پيش بيٌي درآهذ اختظبطي  

 .....داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 
 : .....    ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

909001 
ّبي بَدجِ اي ٍ  حسبة

 کٌتزلي
 اي ّبي بَدجِ حسبة

درآهذ پيش بيٌي 

 شذُ اختظبطي

درآهذ پيش بيٌي شذُ 

 اختظبطي

 *    ***  

 

909101 
ّبي بَدجِ اي ٍ  حسبة

 کٌتزلي
 اي ّبي بَدجِ حسبة

طزف حسبة درآهذ 

پيش بيٌي شذُ 

 اختظبطي

طزف حسبة درآهذ پيش 

 بيٌي شذُ اختظبطي

 *     *** 

 

 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

2 

 دريبفت ٍديعِ اس بيوبراى  

 .....داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 طٌذٍق هَجَدي طٌذٍق هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 106001
* *    ***  

 طٌذٍق دار : 1تفظيل 

 پيش دريبفت ّب ّبي جبري بذّي 330101
پيش دريبفت ارائِ 

 خذهبت
 خذهبت درهبًي

* *     *** 

 بيوبر  : 1تفظيل 

 

 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

3 

 تسَيِ بب بيوبراى اس هحل ٍديعِ قبلي  تَسط طٌذٍق          

 :              هبلغ خذهبت ارائِ شذُ بِ بيوبر کوتز اس ٍديعِ پزداختي ببشذ  (الف 

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....    ٍاحذ تببعِ 

هزکش  تفظيل سزفظل حسبة کذ حسبة
 پزٍصُ ّشيٌِ

 بستبًكبر بذّكبر
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 پيش دريبفتْب ّبي جبري بذّي 330101
پيش دريبفت ارائِ 

 خذهبت
 خذهبت درهبًي

* *    ***  

 بيوبر  : 1تفظيل 

 درآهذّبي عوليبتي 610202

درآهذّبي شبِ 

تجبري هزکش بْذاشت 

 ّبي شْزي ٍ شبكِ

درآهذ ارائِ خذهبت 

 درهبًي
 ٍيشيت پششكبى

 *  
   *** 

 

 طٌذٍق هَجَدي طٌذٍق هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 106001
* *     *** 

 طٌذٍق دار : 1تفظيل 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

4 

 :  هبلغ خذهبت ارائِ شذُ بِ بيوبر بزابز بب ٍديعِ پزداختي ببشذ  (ة 

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....    ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 پيش دريبفتْب ّبي جبري بذّي 330101
پيش دريبفت ارائِ 

 خذهبت
 خذهبت درهبًي

* *    ***  

 بيوبر : 1تفظيل 

 درآهذّبي عوليبتي 610202

درآهذّبي شبِ 

تجبري هزکش بْذاشت 

 ّبي شْزي ٍ شبكِ

درآهذ ارائِ خذهبت 

 درهبًي
 ٍيشيت پششكبى

 *     *** 

 

 

             

 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

5 

 

 :              هبلغ خذهبت ارائِ شذُ بِ بيوبر بيشتز اس ٍديعِ پزداختي ببشذ  (ج 

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....    ٍاحذ تببعِ 

هزکش  تفظيل سزفظل حسبة کذ حسبة
 پزٍصُ ّشيٌِ

 بستبًكبر بذّكبر
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

  * * طٌذٍق هَجَدي طٌذٍق هَجَدي ًقذ دارايي ّبي جبري 106001

  
***  

 طٌذٍق دار : 1تفظيل 

 پيش دريبفتْب ّبي جبري بذّي 330101
پيش دريبفت ارائِ 

 خذهبت
 خذهبت درهبًي

* *    ***  

 بيوبر  : 1تفظيل 

 درآهذّبي عوليبتي 610202

درآهذّبي شبِ تجبري 

هزکش بْذاشت ٍ 

 ّبي شْزي شبكِ

درآهذ ارائِ خذهبت 

 درهبًي
  *  ٍيشيت پششكبى

  
 *** 

 

 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

6 

 

 ٍاريش ٍجِ اس طٌذٍق بِ ببًک غيز قببل بزداشت  

 .....    داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ..... ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ّبي جبري دارايي 110101
ٍجَُ ببًكي غيز قببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 درآهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ درآهذ 

 اختظبطي

* *    ***  

 حسبة توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل 

 طٌذٍق هَجَدي طٌذٍق هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 106001
* *     *** 

 طٌذٍق دار : 1تفظيل 

 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

7 

   ٍ ًسخ اس بيوبراى يب فيش ٍاريشي بِ حسبة ببًکدريبفت ٍجَُ ًقذ 
 .....   داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....  ٍاحذ تببعِ 

هزکش  تفظيل سزفظل حسبة کذ حسبة
 پزٍصُ ّشيٌِ

 بستبًكبر بذّكبر
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 طٌذٍق هَجَدي طٌذٍق هَجَدي ًقذ دارايي ّبي جبري 106001
* *  

  ***  

 طٌذٍق دار : 1تفظيل 

 ّبي جبري دارايي 140299
حسبة ّب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

ّبي  حسبة

دريبفتٌي شبِ 

 تجبري

حسبة کٌتزل ًسخ 

 دريبفتي ارسبل ًشذُ

* *  
  ***  

 هٌشي دريبفت کٌٌذُ ًسخ : 1تفظيل 

 درآهذّبي عوليبتي 610202

درآهذّبي شبِ تجبري 

هزکش بْذاشت ٍ 

 ّبي شْزي شبكِ

درآهذ ارائِ خذهبت 

 درهبًي
 ٍيشيت پششكبى

 *  
   *** 

 

 کٌتزل درآهذ ّب درآهذّبي عوليبتي 670201
کٌتزل درآهذ ًسخ 

 ارسبل ًشذُ

کٌتزل درآهذ ًسخ ارسبل 

 ًشذُ

 *  
   *** 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

8 

 ٍاريش ٍجِ اس طٌذٍق بِ ببًک غيز قببل بزداشت  

 .....    داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ..... ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
 تفظيل سزفظل حسبة

هزکش 
 پزٍصُ ّشيٌِ

 بستبًكبر بذّكبر
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ّبي جبري دارايي 110101
ٍجَُ ببًكي غيز قببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 درآهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ درآهذ 

 اختظبطي

* *    ***  

 حسبة توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل 

 طٌذٍق هَجَدي طٌذٍق هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 106001
* *     *** 

 طٌذٍق دار : 1تفظيل 

 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

9 

 ارسبل طَرتحسبة بِ سبسهبى ّبي بيوِ اي طزف قزارداد 
 .....   داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....  ٍاحذ تببعِ 

 

 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ّبي جبري دارايي 140201
حسبة ّب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

ّبي  حسبة

دريبفتٌي شبِ 

 تجبري

سبسهبى ّبي بيوِ اي طزف 

 قزارداد

* *    ***  

 سبسهبى بيوِ اي طزف قزارداد : 1تفظيل 

 کٌتزل درآهذ ّب درآهذّبي عوليبتي 670201
کٌتزل درآهذ ًسخ 

 ارسبل ًشذُ

کٌتزل درآهذ ًسخ ارسبل 

 ًشذُ

 *    ***  

 

 درآهذّبي عوليبتي 610202

درآهذّبي شبِ 

تجبري هزکش بْذاشت 

 ّبي شْزي ٍ شبكِ

درآهذ ارائِ خذهبت 

 درهبًي
 ٍيشيت پششكبى

 *     *** 

 

 ّبي جبري دارايي 140299
حسبة ّب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

ّبي  حسبة

دريبفتٌي شبِ 

 تجبري

حسبة کٌتزل ًسخ 

 دريبفتي ارسبل ًشذُ

* *     *** 

 هٌشي دريبفت کٌٌذُ ًسخ : 1تفظيل 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

10 

 اعالم کسَر اس طزف سبسهبى بيوِ گز  

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....    ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 بزگشت درآهذ ٍ تخفيفب ت درآهذّبي عوليبتي 650156

بزگشت اس درآهذ 

شبِ تجبري 

 بيوبرستبى ّب

 ٍيشيت پششكبى
 *    ***  

 

 ّبي جبري دارايي 140201
حسببْب ٍ اسٌبد دريبفتٌي 

 شبِ تجبري

ّبي دريبفتٌي  حسبة

 شبِ تجبري

سبسهبى ّبي بيوِ اي طزف 

 قزارداد

* *     *** 

 سبسهبى بيوِ اي طزف قزارداد : 1تفظيل 

 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

11 

 :دريبفت هطبلببت اس سبسهبى بيوِ اي طزف قزارداد 

 دريبفت هبلغ اس سبسهبى طزف قزارداد  (الف 

 .....  داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....   ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 110101
ٍجَُ ببًكي غيز قببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 دراهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ دراهذ 

 اختظبطي

* *    ***  

 حسبة توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل 

 دارايي ّبي جبري 140201
حسببْب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

ّبي  حسبة

دريبفتٌي شبِ 

 تجبري

سبسهبى بيوِ اي طزف 

 قزارداد

* *     *** 

 سبسهبى بيوِ اي طزف قزارداد : 1تفظيل 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 دريبفت چک اس سبسهبى طزف قزارداد ( ة 

 .....   داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....  ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 140101
حسببْب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

اسٌبد دريبفتي شبِ 

 تجبري
 اسٌبد دريبفتي ًشد طٌذٍق

* *    ***  

 هسئَل ًگْذاري اسٌبد : 1تفظيل 

 دارايي ّبي جبري 140201
حسببْب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

ّبي  حسبة

دريبفتٌي شبِ 

 تجبري

سبسهبى بيوِ اي طزف 

 قزارداد

* *     *** 

 سبسهبى بيوِ اي طزف قزارداد : 1تفظيل 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 ٍاگذاري چک بِ ببًک جْت ٍطَل  

 .....   داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ..... ٍاحذ تببعِ 

 

 

  

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 108002
ّبي در  اسٌبد ٍ چک

 جزيبى ٍطَل
 چک در جزيبى ٍطَل

* *    ***  

 

 ّبي جبري دارايي 140101
ّب ٍ اسٌبد  حسبة

 دريبفتٌي شبِ تجبري

اسٌبد دريبفتي شبِ 

 تجبري
 اسٌبد دريبفتي ًشد طٌذٍق

* *     *** 

  هسئَل ًگْذاري اسٌبد : 1تفظيل 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

14 

 

 

 ٍطَل چک ٍاگذار شذُ  

 .....  داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....   ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
 تفظيل سزفظل حسبة

هزکش 
 پزٍصُ ّشيٌِ

 بستبًكبر بذّكبر
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ّبي جبري دارايي 110101
ٍجَُ ببًكي غيز قببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 درآهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ درآهذ 

 اختظبطي

* *    ***  

 حسبة توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل 

 هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 108002
ّبي در  اسٌبد ٍ چک

 جزيبى ٍطَل
 چک در جزيبى ٍطَل

* *     *** 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 ( ريبل100هثبل هبلغ ): ارسبل ٍجِ درآهذ اختظبطي اس ببًک غيز قببل بزداشت بِ ستبد  

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....    ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 کٌتزل درآهذّب درآهذّبي عوليبتي 670101
کٌتزل درآهذ 

 ٍطَلي/ ارسبلي
 درآهذ ارسبلي بِ ستبد

 *  
  ***  

 

 ّبي جبري دارايي 110101
ٍجَُ ببًكي غيز قببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 درآهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ درآهذ 

 اختظبطي

* *     *** 

 حسبة توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل 

 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

16 

 

 (سْن ستبد% 5): اسستبد پس اس کسز سْن ستبد  (اس هحل درآهذ اختظبطي ٍطَلي)دريبفت اعتببر  
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : .....    ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ببًک اعتببرات ّب هَجَدي ًشد ببًک هَجَدي ًقذ ّبي جبري دارايي 100101

* *    95  

 حسبة ببًكي هَرد استفبدُ جْت دريبفت اعتببر : 1تفظيل 

 سبيز ّشيٌِ ّب ّشيٌِ ّبي عوليبتي 771009
/ ٍجَُ ارسبلي

 ٍطَلي گزٍُ
 کوک  ارسبلي بِ ستبد

 *  
* 

 
5  

 

 کٌتزل درآهذّب درآهذّبي عوليبتي 670101
کٌتزل درآهذ 

 ٍطَلي/ ارسبلي
 درآهذ ارسبلي بِ ستبد

 *     5 

 

 درآهذّبي عوليبتي 660201
کوكْبي 

 اعتببرات/دريبفتي

اعتببرات دريبفتي اس 

 ستبد
 اعتببرات

 *  
   95 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 هظذٍهيي تزافيكي  

 شٌبسبيي درآهذ هظذٍهيي تزافيكي (1

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 140291
حسببْب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

حسببْبي دريبفتٌي 

 شبِ تجبري

بذّكبراى ّشيٌِ  ّبي 

 هظذٍهيي تزافيكي

* *    ***  

 هظذٍهيي تزافيكي : 1تفظيل 

****60  درآهذّبي عوليبتي 
درآهذّبي شبِ 

 ّب تجبري بيوبرستبى
*** *** 

 *     *** 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 :ارسبل طَرتحسبة هظذٍهيي تزافيكي بِ ستبد ( 2

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي  

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 129908
حسببْبي رابط 

 بذّكبر
 رابط سبيز

حسبة رابط اسٌبد 

 هظذٍهيي تزافيكي

* * *   ***  

 شٌبسِ هزکش ستبد : 3تفظيل 

 دارايي ّبي جبري 140291
حسببْب ٍ اسٌبد 

 دريبفتٌي شبِ تجبري

حسببْبي دريبفتٌي 

 شبِ تجبري

بذّكبراى ّشيٌِ  ّبي 

 هظذٍهيي تزافيكي

* *     *** 

 هظذٍهيي تزافيكي : 1تفظيل 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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: گيزد طَرت سبل ّوبى در هظذٍهيي درآهذ ٍجِ دريبفت طَرتيكِ در( الف

 ستبد اس تزافيكي هظذٍهيي درآهذ ٍجِ دريبفت ( 3 

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 هَجَدي ًقذ دارايي ّبي جبري 100101
هَجَدي ًشد ببًک 

 ّب
 ببًک اعتببرات

* *    ***  

 حسبة ببًكي هَرد استفبدُ جْت دريبفت درآهذ هظذٍهيي:1تفظيل

 درآهذّبي عوليبتي 660201
کوک ّبي 

 اعتببرات/دريبفتي

اعتببرات دريبفتي اس 

 ستبد
 اعتببرات

 *     *** 

 

 کٌتزل درآهذّب درآهذّبي عوليبتي 670104
کٌتزل درآهذ 

 ٍطَلي/ارسبلي

بزگشت درآهذ هظذٍهيي 

 تزافيكي

 *    ***  

 

 دارايي ّبي جبري 129908
حسبة ّبي رابط 

 بذّكبر
 رابط سبيز

حسبة رابط اسٌبد 

 هظذٍهيي تزافيكي

 * *    *** 

 شٌبسِ هزکش ستبد :3تفظيل 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

20 

: گيزد طَرت بعذ سبل در هظذٍهيي درآهذ  ٍجِ دريبفت طَرتيكِ در( ة

 سبل پبيبى در تزاسًبهِ  ( 4 

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 129908
حسبة ّبي رابط 

 بذّكبر
 رابط سبيز

رابط اسٌبد هظذٍهيي 

 تزافيكي

 * *   ***  

 شٌبسِ هزکش ستبد  : 3تفظيل 

 خبلض دارايي ّب 530102
خبلض دارايي ّب در 

 اًببشتِ-پبيبى سبل

خبلض دارايي ّب در 

 اًببشتِ-پبيبى سبل
 سبيز اقالم

 *     *** 

 

 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

21 

 

 

 بعذ  سبل در حسبة افتتبح (5

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 129908
حسبة ّبي رابط 

 بذّكبر
 رابط سبيز

رابط اسٌبد هظذٍهيي 

 تزافيكي

 * *   ***  

 شٌبسِ هزکش ستبد  : 3تفظيل 

 خبلض دارايي ّب 530102
خبلض دارايي ّب در 

 اًببشتِ-پبيبى سبل

خبلض دارايي ّب در 

 اًببشتِ-پبيبى سبل
 سبيز اقالم

 *     *** 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 بعذ سبل در تزافيكي هظذٍهيي درآهذ ٍجِ دريبفت (6 

 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ ّشيٌِ
 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ببًک اعتببرات هَجَدي ًشد ببًک ّب هَجَدي ًقذ دارايي ّبي جبري 100101
* *    ***  

 حسبة ببًكي هَرد استفبدُ جْت دريبفت درآهذ هظذٍهيي:1تفظيل

 درآهذّبي عوليبتي 660201
کوک ّبي 

 اعتببرات/دريبفتي

اعتببرات دريبفتي اس 

 ستبد
 اعتببرات

 *     *** 

 

 خبلض دارايي ّب 500102
خبلض دارايي ّب در 

 ابتذاي سبل

خبلض دارايي ّب در 

شبِ )ابتذاي سبل 

 (تجبري

اطالح )تعذيالت سٌَاتي 

 (اشتببّبت

 *    ***  

 

 دارايي ّبي جبري 129908
حسبة ّبي رابط 

 بذّكبر
 رابط سبيز

رابط اسٌبد هظذٍهيي 

 تزافيكي

 * *    *** 

 شٌبسِ هزکش ستبد : 3تفظيل 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

23 

 

 دريبفت سپزدُ اس شزکتْبي طزف قزارداد ٍاحذ 
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

ّبي جبري دارايي 100105  هَجَدي ًقذ 
هَجَدي ًشد ببًک 

 ّب
 ببًک ٍجَُ سپزدُ

* *    ***  

حسبة ببًكي هَرد استفبدُ جْت دريبفت سپزدُ : 1تفظيل   

 ّبي دريبفتي سپزدُ بذّي ّبي جبري  340101
سپزدُ ٍ ٍدايع 

 دريبفتي
 سپزدُ حسي اًجبم کبر

* *   *  *** 

شزکت طزف قزارداد : 1تفظيل   

 

 

 

 

 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

24 

 استزداد سپزدُ شزکت ّبي طزف  قزارداد ٍاحذ 
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ّبي دريبفتي سپزدُ بذّي ّبي جبري 340101
سپزدُ ٍ ٍدايع 

 دريبفتي
 سپزدُ حسي اًجبم کبر

* *   * ***  

شزکت طزف قزارداد : 1تفظيل   

ّبي جبري دارايي 100105 ّب هَجَدي ًشد ببًک هَجَدي ًقذ   ببًک ٍجَُ سپزدُ 
* *     *** 

حسبة ببًكي هَرد استفبدُ جْت دريبفت سپزدُ : 1تفظيل   

 

  



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

25 

 

 ضبط سپزدُ بِ ًفع ٍاحذ 
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

ّبي جبري دارايي 110101  
ٍجَُ ببًكي غيزقببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 درآهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ درآهذ 

 اختظبطي

* *    ***  

حسبة ببًكي توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل   

809901 
ّبي غيز  درآهذّب ٍ ّشيٌِ

 عوليبتي

 (ّبي ّشيٌِ)درآهذّب 

 غيز عوليبتي

سبيز درآهذّب ٍ 

ّب ّشيٌِ  

خبلض درآهذ حبطل اس 

ّب ضبط سپزدُ  

 *     *** 

 

ّبي جبري بذّي 340101 ّبي دريبفتي سپزدُ   
سپزدُ ٍ ٍدايع 

 دريبفتي
 سپزدُ حسي اًجبم کبر

* *   * ***  

شزکت طزف قزارداد : 1تفظيل   

ّبي جبري دارايي 100105 ّب هَجَدي ًشد ببًک هَجَدي ًقذ   ببًک ٍجَُ سپزدُ 
* *     *** 

حسبة ببًكي هَرد استفبدُ جْت دريبفت سپزدُ : 1تفظيل   

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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   دريبفت ضوبًتٌبهِ اس شزکت ّبي طزف قزارداد ٍاحذ 
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 

 

 

 

 

 

 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

970101 
اي ٍ  ّبي بَدجِ حسبة

 کٌتزلي

ّبي  طزف حسبة

 اًتظبهي بستبًكبر

اسٌبد طزف حسبة 

تضويٌي عْذُ 

 ديگزاى

اسٌبد طزف حسبة 

 تضويٌي ديگزاى ًشد هب

* *    ***  

خشاًِ دار ًگْذارًذُ ضوبًت ًبهِ ّب : 1تفظيل   

960101 
اي ٍ  ّبي بَدجِ حسبة

 کٌتزلي

ّبي اًتظبهي  حسبة

 بستبًكبر

اسٌبد تضويٌي 

 عْذُ ديگزاى

اسٌبد تضويٌي ديگزاى ًشد 

 هب

* *   *  *** 

شزکت طزف قزارداد : 1تفظيل   



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 آسادسبسي ضوبًتٌبهِ شزکت ّبي طزف قزارداد ٍاحذ 
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 
  

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

960101 
اي ٍ  ّبي بَدجِ حسبة

 کٌتزلي

ّبي اًتظبهي  حسبة

 بستبًكبر

اسٌبد تضويٌي 

 عْذُ ديگزاى

اسٌبد تضويٌي ديگزاى ًشد 

 هب

* *   * ***  

شزکت طزف قزارداد : 1تفظيل   

970101 
اي ٍ  ّبي بَدجِ حسبة

 کٌتزلي

ّبي  طزف حسبة

 اًتظبهي بستبًكبر

اسٌبد طزف حسبة 

تضويٌي عْذُ 

 ديگزاى

اسٌبد تضويٌي طزف حسبة 

 ديگزاى ًشد هب

* *     *** 

خشاًِ دار ًگِ دارًذُ ضوبًت ًبهِ ّب : 1تفظيل   



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 ضبط ضوبًتٌبهِ بِ ًفع ٍاحذ 
 ..... داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 دارايي ّبي جبري 110101
ٍجَُ ببًكي غيز قببل 

 بزداشت

ببًک توزکش ٍجَُ 

 درآهذ اختظبطي

ببًک توزکش ٍجَُ درآهذ 

 اختظبطي

* *    ***  

حسبة ببًكي توزکش ٍجَُ درآهذ : 1تفظيل   

809909 
درآهذّب ٍ ّشيٌِ ّبي غيز 

 عوليبتي

غيز(ّبي ّشيٌِ)درآهذّب

 عوليبتي

سبيز درآهذّب ٍ 

ّب ّشيٌِ  

درآهذّب ٍ ّشيٌِ ّبي 

 غيزعوليبتي هتفزقِ

 *     *** 

 

960101 
اي ٍ  ّبي بَدجِ حسبة

 کٌتزلي

ّبي اًتظبهي  حسبة

 بستبًكبر

اسٌبد تضويٌي 

 عْذُ ديگزاى

اسٌبد تضويٌي ديگزاى ًشد 

 هب

* *   * ***  

شزکت طزف قزارداد : 1تفظيل   

970101 
اي ٍ  ّبي بَدجِ حسبة

 کٌتزلي

ّبي  طزف حسبة

 اًتظبهي بستبًكبر

اسٌبد طزف حسبة 

تضويٌي عْذُ 

 ديگزاى

اسٌبد طزف حسبة 

 تضويٌي ديگزاى ًشد هب

* *     *** 

خشاًِ دار ًگِ دارًذُ ضوبًت ًبهِ ّب : 1تفظيل   



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   
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 :دريبفت کوک ًقذي 

 .......... ٍ خذهبت درهبًي پششكيداًشگبُ علَم 
 : ....ٍاحذ تببعِ 

 

 

 

 

 

 کذ حسبة
هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 ببًک ّذايبي خبص  ّب هَجَدي ًشد ببًک هَجَدي ًقذي  ّبي جبري دارايي 100109
* *    ***  

 حسبة ببًكي جْت جوع آٍري کوک ّبي هزدهي : 1تفظيل 

 ّبي ًقذي کوک ّب ٍ ّذايب سبيز کوک درآهذّبي عوليبتي 680101
-ّبي ًقذي ّذايب ٍ کوک

 اي  سزهبيِ

 *     *** 

 



شت  مركز بىدهج و پايش عملكرد وزارت بهدا

(وژيه  واحدمستقل-    ثبت اهي ردآمد )  

 

 ٍيزايش  اٍل  

1390خزداد هبُ   

30 

 (ايي ثبت بِ طَرت خَدکبر ٍ اس قسوت هذيزيت کبال ٍ خذهبت اًجبم هي گيزد): دريبفت کوک غيز ًقذي 

 ..........داًشگبُ علَم پششكي ٍ خذهبت درهبًي 

 : ....ٍاحذ تببعِ 

 کذ حسبة

هزکش  تفظيل سزفظل حسبة

 ّشيٌِ
 بستبًكبر بذّكبر پزٍصُ

 3 2 1 جشء هعيي هعيي کل گزٍُ حسبة

 هَجَدي هلشٍهبت اداري ّب سبيز هَجَدي هَجَدي کبال ّبي جبري دارايي 160201
* *    ***  

 اًببر هلشٍهبت : 1تفظيل

 ّبي غيزًقذي کوک ّب ٍ ّذايب سبيز کوک درآهذّبي عوليبتي 680201
ّبي  ّذايب ٍ کوک

 اي سزهبيِ-غيزًقذي

 *     *** 

 

 


