
 زیر مجموعه يواحدها بین سازمان مرکزي، پردیس ها و هزینه حقوق و مزایاي حوه ثبت سندن
 دانشکده / واحد پردیس مرکزي سازمان مرکزي

 

 12,5/ باالسري دریافتی از واحدها   حساب فی مابین )1
 12,5  درآمدسایر درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات / /  درآمد هاي دولت  
 

 100بانک دریافتموجودي نقد/ )2
 100/ وجوه دریافتی از واحد  طرف حساب فی مابین

 
 100وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصیوجوه ارسالی به خزانه /  )3

 100بانک دریافتموجودي نقد/ 
 

 100پرداخت بانک موجودي نقد/  )4
 / دریافتی از محلدریافتی از خزانه از محل درآمدهاي اختصاصی

 100درآمد اختصاصی 
 

 60مطالبات سازمان مرکزي از واحد حساب فی مابین /  )5

 60پرداخت بانک موجودي نقد/ 
 

 27,5 مطالبات سازمان مرکزي از واحدحساب فی مابین /  )6

 27,5پرداخت بانک موجودي نقد/ 

 

 

 

 100 دریافت بانک موجودي نقد /) 1
 78,75درآمد  سایر درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات / /  آمد هاي دولترد

 12,5داختی به سازمان مرکزي / باالسري پرطرف حساب فی مابین
    8,75   / بدهی پردیس مرکزي به واحدها طرف حساب فی مابین  
 

 100وجوه ارسالی به سازمان مرکزي حساب فی مابین / )2
 100/ بانک دریافت  موجود نقد

 
 
 
 
 
 
 

 

 54/ به تفکیک فصول هشتگانه دولت  هزینه )5
 6 از واحدها مطالبات پردیس مرکزيحساب فی مابین / 

 60 سازمان مرکزي حساب/  حساب فی ما بینطرف 
 

 

 27,5پرداخت  بانک موجودي نقد / )6
 27,5/ حساب سازمان مرکزي  فی مابین طرف حساب               

 
  2,75 ااز واحده / مطالبات پردیس مرکزي حساب فی ما بین )7

  2,75پرداختبانک موجودي نقد/ 

 

 
  8,75/ مطالبات واحد از پردیس مرکزي حساب فی ما بین)1

 8,75 درآمدسایر درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات / /  درآمد هاي دولت

 

 

 

 

 

 

 
 

 6/ طبق فصول هشتگانه دولت  هزینه)5

 6 پردیس مرکزي حساب/ طرف حساب فی مابین  
 

 2,75پرداختبانک موجودي نقد/  )6
 2,75/ حساب پردیس مرکزي  فی مابین طرف حساب               

 

8 : نمونه ثبت  



 

 الزم به توضیح است:

در پردیس و  هزینه مان مرکزي انجام می شود را نشان می دهد و همچنین ثبتسند حقوق و مزایا یا کارت هدیه که بصورت متمرکز توسط ساز نحوهنمونه ثبت فوق 
 :می باشد به شرح ذیل نحوه محاسبه آن  مشخص گردیده و دانشکده هاي زیر مجموعه

ریال آن  6و هزینه آن را ریال  54می بایست به میزان  پردیس می نماید و  بابت هزینه حقوق و مزایا برداشتآن را ریال  60 پردیسلص ادرآمد خ 87,5سازمان مرکزي از  .1
 توسط دانشکده هزینه شود. 

 بصورت تنخواه توسط سازمان مرکزي پرداخت می گردد. پردیسریال الباقی درآمد  27,5مبلغ  .2

 مرکزي پرداخت می گردد. پردیسبصورت تنخواه توسط  دانشکده ریال الباقی درآمد 2,75مبلغ  .3

 
 


