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 هاواحـد حساب اختصاصینمـونه ثبـت اسنـاد 

 توضیحات بس مبلغ بد مبلغ معین حساب کل حساب موضوع ردیف
   * پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي  داراي هاي ثابت مشهود افتتاحیه سند ثبت 1
   * پیش پرداخت بابت عملیات جاري  پیش پرداخت ها   
   * پیش پرداخت مواد وکاال  پیش پرداخت ها  
  *  مرکزي سازمان حساب بین ما طرف حساب فی  
       
       
   * اي انتقالی پرداختهاي غیرقطعی اعتبار هزینه/ سرمایه اعتبار پرداختهاي غیرقطعی  
  *  انتقالی بودجه اعتبار هزینه/سرمایه اي بودجه واحد گزارشگر  
       
       
   * تضمین هاي دریافتی –حساب انتظامی  حساب انتظامی   
   * کنترل قراردادها –حساب انتظا می    
  *  تضمین هاي دریافتی –طرف حساب هاي انتظامی  طرف حساب هاي انتظامی   
  *  کنترل قراردادها –طرف حساب هاي انتظامی    
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مانده  سند ثبت" 1/2
 "مصرف نشده

 
( از محل بودجه 

 )مصوب 

   * اختصاصی بانک پرداخت موجودي نقد
  *  حساب سازمان مرکزي  بین ما طرف حساب فی

     
   * اعتبار هزینه/ سرمایه اي انتقالی اعتبار انتقالی

  *  انتقالی سرمایه اي بودجه اعتبار هزینه / بودجه واحد گزارشگر  
       
مانده  سند ثبت" 2/2

 "مصرف نشده

 
رات ازمحل اعتبا (

 سند ثبت ابالغی
وزارت  افتتاحیه

 علوم و.....می باشد.)

   * بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد
  *  حساب سازمان مرکزي  بین ما طرف حساب فی

     
   * ابالغیاعتبار هزینه/ سرمایه اي  ابالغیاعتبار 

  *  انتقالی بودجه اعتبار هزینه /سرمایه اي بودجه واحد گزارشگر

       
       
ثبت سند ابالغ " 3

 "هبودج
   * اعتبار هزینه / سرمایه اي  اعتبار مصوب

  *  بودجه اعتبار هزینه / سرمایه اي بودجه واحد گزارشگر
       
       
ثبت سند منابع " 4

 "پیش بینی شده
   * منابع پیش بینی شده حساب انتظامی

  *  منابع پیش بینی شده طرف حساب انتظامی
       
       



  ٣   

ثبت سند دریافت " 5
 "نقدي درآمد

   100 بانک دریافت موجودي نقد
  87,5  خدمات/سایر درآمددرآمد حاصل از فروش کاال و  درآمدهاي دولت

  12,5  به سازمان مرکزي یباالسري پرداخت بین ما طرف حساب فی
       
       
ثبت سند انتقال " 6

 "درآمد اختصاصی 
   100  مرکزي سازمان به ارسالی وجوه بین ما فیحساب 

  100  بانک دریافت موجودي نقد
       
       
دریافت سند ثبت " 7

 "درآمد اختصاصی
   87,5 بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد

  87,5  حساب سازمان مرکزي  بین ما طرف حساب فی
       
       
درآمد   سند  ثبت" 8

تعهدي شهریه 
 "دانشجویی

 شناسایی درآمد دانشجویی   100 حسابها و اسناد دریافتنی حسابها و اسناد دریافتنی مبادله اي 
 مربوط به  ورودي مهر ماه 

 94سال 
 87,5  درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات /سایر درآمد درآمد دولت

 12,5  به سازمان مرکزي باالسري پرداختی  ینب ما طرف حساب فی
       
   100 بانک دریافت  موجودي نقد   
  100  دریافتنیحسابها و اسناد  حسابها و اسناد دریافتنی مبادله اي   
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ثبت سند انتقال " 9
شهریه  درآمد

 "دانشجویی

   100 مرکزي سازمان به  ارسالی وجوه بین ما فیحساب 

  100  بانک دریافت موجودي نقد

       
       
ثبت سند دریافت " 10

درآمد شهریه 
دانشجویی از سازمان 

 "مرکزي

   87,5 اختصاصیبانک پرداخت  موجودي نقد

  87,5  مرکزي سازمان حساب  بین ما طرف حساب فی
     

       
 ثبت سند وجوه" 11

 "استردادي
   87,5 اعتبار هزینه تامین شده اعتبار تامین شده )1

  87,5  اعتبار هزینه اي  اعتبار مصوب

        
    87,5 به تفکیک فصول هشتگانه دولت هزینه  )2  
   12,5 باالسري پرداختی به  سازمان مرکزي    بین ما طرف حساب فی  
  100  حسابها و اسناد پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي  
       
   100 حسابها و اسناد پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي )3  
  100  اختصاصیبانک پرداخت  موجودي نقد  
       
   12,5 بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد )4  
  12,5   مرکزي سازمان حساب  بین ما طرف حساب فی  
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   * اعتبار هزینه مصرف شده اعتبار مصرف شده  )5  
  *  اعتبار هزینه تامین شده اعتبار تامین شده  
       
       
 ثبت سند خرید" 12

 "هدیه کارت
   * اعتبار هزینه تامین شده اعتبار تامین شده )1

  *  اعتبار هزینه اي  اعتبار مصوب
       
   * کارت هدیه  موجودي نقد  )2  
  *  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
       
 6مربوط به فصل   * به تفکیک فصول هشت گانه دولت  هزینه  )3  
  *  حسابها و اسناد پرداختنی پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ايح و اسناد   
       
   * حسابها و اسناد پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي )4  
  *  کارت هدیه  موجودي نقد  
       
   * اعتبار هزینه مصرف شده اعتبار مصرف شده  
  *  هزینه تامین شده اعتبار اعتبار تامین شده  
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 ثبت سند خرید" 13
 "بن غیر نقدي

   * اعتبار هزینه تامین شده اعتبار تامین شده )1
  *  اعتبار هزینه اي اعتبار مصوب

       
   * حسابها و اسناد دریافتنی  ح و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله اي )2  
  *  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
       
 6مربوط به فصل   * به تفکیک فصول هشت گانه دولت هزینه  )3  
  *  حسابها و اسناد دریافتنی  ح و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله اي  
       
   * اعتبار هزینه مصرف شده اعتبار مصرف شده  
  *  اعتبار هزینه تامین شده اعتبار تامین شده  
       
       
تنخواه  سند ثبت" 14

 "کارپرداز
   50,000 اعتبار هزینه / سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده

  50,000  اعتبار هزینه / سرمایه اي اعتبار مصوب  
       
   50,000 تنخواه پرداخت بابت عملیات جاري / سرمایه اي موجودي نقد  
  50,000  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
       
   50,000 اعتبار هزینه / سرمایه اي بابت پرداختهاي غیرقطعی  اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی   
  50,000  اعتبار هزینه / سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده  
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هزینه  سند ثبت" 15
کارپرداز برابر با 

تنخواه دریافت شده 
 )(نمونه اول "

 به شیوه نامه مراجعه شود  20٫000 دارایی ها به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارایی ها داراي هاي ثابت مشهود/ نامشهود
   20,000 موجودي ها به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارایی ها موجودي ها 

   10,000 فصول هشتگانه دولتطبق  هزینه   
  50,000  تنخواه پرداخت بابت عملیات جاري / سرمایه اي موجودي نقد  
       
با فرض اینکه  ماهیت موجودي   50,000 شده هزینه / سرمایه اي مصرف اعتبار اعتبار مصرف شده          

 50,000  اعتبار هزینه / سرمایه اي بابت پرداختهاي غیرقطعی           اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی           کاال هزینه اي می باشد.
       
       
هزینه  سند ثبت" 16

 کارپرداز
بیشتر از تنخواه 

 "دریافت شده
 )دوم نمونه(

که میزان تنخواه با این فرض   30,000 اعتبار هزینه/ سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده
ریال  50,000دریافتی بیش  از 

 می شد.
و ماهیت موجودي کاال هزینه اي 

 می باشد.

 30,000  اعتبار هزینه اي / سرمایه اي  اعتبار مصوب
    
    

   30,000 دارایی ها به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارایی ها داراي هاي ثابت مشهود/ نامشهود   
   20,000 موجودي ها به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارایی ها موجودي ها   
   30,000 طبق فصول هشتگانه دولت هزینه   
  50,000  تنخواه پرداخت بابت عملیات جاري / سرمایه اي موجودي نقد  
  30,000  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
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   80,000 شده هزینه / سرمایه اي مصرف اعتبار اعتبار مصرف شده       
  50,000  اعتبار هزینه / سرمایه اي بابت پرداختهاي غیرقطعی          اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی                 
  30,000  شده تامین  اي سرمایه/  هزینه اعتبار اعتبار تامین شده  
       
       
سند  ثبت " 17

قرارداد هاي هزینه 
اي از محل درآمد 

 "اختصاصی

مثال: این ثبت درخصوص ) 1  10,900 / سرمایه اي تامین شده اعتبار هزینه اعتبار تامین شده )1
قراردادهاي تاسیسات و نظافت 

 و.. می باشد، 
 

 ٪9مبلغ کل قرارداد با احتساب 
مالیات ارزش افزوده بمبلغ 

 ریال می باشد. 10,900

 10,900  اعتبار هزینه اي / سرمایه اي  اعتبار مصوب
    

  10,900 کنترل قراردادها_حساب انتظامی حساب انتظامی) 2
 10,900  کنترل قراردادها _طرف حساب انتظامی                طرف حساب انتظامی                                 
      
از شرکت  %10 یا  ٪ 5) 2  500 (انجام تعهدات)تضمین هاي دریافتی _حساب انتظامی حساب انتظامی) 3  

 500  تضمین هاي دریافتی _ طرف حساب انتظامی              طرف حساب انتظامی                                    تضمین دریافت می کنیم.
       
   2,000 (انجام پیش پرداخت)تضمین هاي دریافتی _حساب انتظامی حساب انتظامی) 4  

  2,000  تضمین هاي دریافتی _طرف حساب انتظامی               طرف حساب انتظامی                                      

       

 پیش به شرکت ٪20 )3  2٫000 پیش پرداخت بابت عملیات جاري پیش پرداخت ها) 5  
 2,000  بانک پرداخت اختصاصی                                              موجودي نقد                                         پرداخت میدهیم.
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   2,000 بابت پرداختهاي غیر قطعی اعتبار هزینه اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی   

  2,000  اعتبار هزینه اي / سرمایه اي  اعتبار تامین شده   

       

ارائه صورت وضعیت قطعی ) 6  10,900 هزینه به تفکیک فصول هشت گانه دولت هزینه ) 6  
 10,900طبق قرارداد بمبلغ 

 ریال
 2,000  پیش پرداخت بابت عملیات جاري پرداخت هاپیش   

 بیمه ٪5 500  سپرده هاي پرداختنی  ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي  
 حسن انجام کار٪ 10 1,000  سپرده هاي پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي   

  7,400  ح و اسناد پرداختنی مبادله ايح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات   

       

   10,900 شده هزینه مصرف اعتبار اعتبار مصرف شده                        

  2,000  اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعی اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی  
  8,900  اعتبار هزینه تامین شده اعتبار تامین شده  
       
 خالص پرداختی به شرکت  7,400 ح و اسناد پرداختنی  ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي) 7  
  7,400  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
       
   1,500 سپرده هاي پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي) 8  
  1,500  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
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   10,900 کنترل قراردادها_طرف حساب انتظامی طرف حساب انتظامی) 9  

   2,000 )(انجام تعهداتتضمین هاي دریافتی   _طرف حساب انتظامی   
   500 (انجام پیش پرداخت)تضمین هاي دریافتی   _طرف حساب انتظامی   
  2,000  )(انجام تعهداتتضمین هاي دریافتی   _حساب انتظامی حساب انتظامی  
  500  (انجام پیش پرداخت)تضمین هاي دریافتی   _حساب انتظامی   
  10,900  کنترل قراردادها _حساب انتظامی   
       
       

 سند  ثبت" 18
قرارداد هاي 

سرمایه اي  ازمحل 
 "درآمد اختصاصی

   * اعتبار سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده) 1
  *  اعتبار سرمایه اي  اعتبار مصوب

     

   * کنترل قراردادها_حساب انتظامی حساب انتظامی) 2  
  *  کنترل قراردادها _طرف حساب انتظامی                        طرف حساب انتظامی                                    
       
   * (انجام تعهدات)تضمین هاي دریافتی _حساب انتظامی حساب انتظامی) 3  
  *  تضمین هاي دریافتی _طرف حساب انتظامی                 طرف حساب انتظامی                                 
       
   * (انجام پیش پرداخت)تضمین هاي دریافتی _حساب انتظامی حساب انتظامی) 4  
  *  تضمین هاي دریافتی _طرف حساب انتظامی                 طرف حساب انتظامی                                    
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   * پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي دارائی ثابت مشهود) 5  
  *  بانک پرداخت اختصاصی                                          موجودي نقد                                              
       
   * اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیر قطعی اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی   
  *  اعتبار سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده  
       
 مربوط به اثاثه و منصوبات  * به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارائی ها  دارائی ثابت مشهود) 6  

  *  پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي  دارائی ثابت مشهود  

 حسن انجام کار ٪ 10 ٪ بیمھ و5 *  سپرده هاي پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي  

  *  ح و اسناد پرداختنی عملیات مبادله ايح و اسناد پرداختنی حاصل از   
       
   * شده سرمایه اي  مصرف اعتبار اعتبار مصرف شده                        
  *  اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیر قطعی اعتبار پرداخت هاي غیر قطعی  
  *  اعتبار سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده  
       
   * بانک وجوه سپرده موجودي نقد) 7  
  *  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
       
 خالص پرداختی به شرکت  * ح و اسناد پرداختنی  ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله اي) 8  
  *  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد  
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   * کنترل قراردادها_حساب انتظامی طرف طرف حساب انتظامی )9  
   * )(انجام تعهداتتضمین هاي دریافتی   _طرف حساب انتظامی   
   * رداخت)پ(انجام پیش تضمین هاي دریافتی  _طرف حساب انتظامی   
  *  )(انجام تعهداتتضمین هاي دریافتی   _حساب انتظامی حساب انتظامی   
  *  رداخت)پ(انجام پیش تضمین هاي دریافتی   _حساب انتظامی   
  *  کنترل قراردادها _حساب انتظامی       
       
       
ارائه ثبت سند " 19

پیش فاکتور براي 
 "خرید دارائی

   30،000                                          پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي     دارائی ثابت مشهود
  30،000  بانک پرداخت اختصاصی موجودي نقد

       
   30،000 اعتبار سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده  
  30،000  اعتبار سرمایه اي اعتبار مصوب  
       
   30،000 هاي غیر قطعیاعتبار سرمایه اي بابت پرداخت  اعتبار پرداختهاي غیرقطعی  
  30،000  اعتبار سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده  
       
       
خرید ثبت سند " 20

 "دارائی
منظورخرید اثاثه و منصوبات   30،000 دارائی ها به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارائی دارائی ثابت مشهود

 است.
 30،000  پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي دارائی ثابت مشهود                        
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   30،000 اعتبار سرمایه اي مصرف شده اعتبار مصرف شده  
  30،000  اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیرقطعی اعتبار پرداختهاي غیرقطعی  
       
       
خرید ثبت سند " 21

 "مستقیم دارائی
منظورخرید اثاثه و منصوبات   40،000 اعتبار سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده

 است.
  40،000  اعتبار سرمایه اي اعتبار مصوب

       
   40،000 دارائی ها به تفکیک طبقه بندي شیوه نامه دارائی دارائی ثابت مشهود  
  40،000  حسابها و اسناد پرداختنی از عملیات مبادله ايح و اسناد پرداختنی حاصل   
       
   40،000 حسابها و اسناد پرداختنی ح و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله  
  40،000  بانک پرداخت اختصاصی  موجودي نقد  
       
   40٫000 اعتبار سرمایه اي مصرف شده اعتبار مصرف شده  
  40٫000  اعتبار سرمایه اي تامین شده تامین شدهاعتبار   
       
       

پیش ثبت سند  " 22
 "پرداخت تعمیرات

   * سرمایه اي تامین شده /هزینه اعتبار  اعتبار تامین شده
  *  سرمایه اي / هزینه اعتبار اعتبار مصوب
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   * پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي  دارائی ثابت مشهود  
   * پیش پرداخت بابت عملیات جاري   پیش پرداختها                                      
   * پیش پرداخت مواد وکاال    پیش پرداختها                                        
  * بانک پرداخت اختصاصی   موجودي نقد  
       
   * اعتبارهزینه / سرمایه اي  بابت پرداخت هاي غیر قطعی اعتبار پرداختهاي غیرقطعی  
  *  اعتبارهزینه / سرمایه اي تامین شده اعتبار تامین شده  
       
       

هزینه  ثبت سند" 23
نوع  تعمیرات از

 "سرمایه اي 

   * نامه دارائیدارائی ها به تفکیک طبقه بندي شیوه  دارائی ثابت مشهود
  *  پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه اي  دارائی ثابت مشهود

      
   * اعتبار سرمایه اي مصرف شده اعتبارات مصرف شده  
  *  اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیرقطعی اعتبار پرداختهاي غیرقطعی  
       
       

هزینه  ثبت سند" 24
 نوع تعمیرات از
 "هزینه اي

 2مربوط به فصل   * ینه به تفکیک فصول هشت گانه دولتهز هزینه 

 *  پیش پرداخت بابت عملیات جاري پیش پرداخت ها
  *  پیش پرداخت مواد و کاال پیش پرداخت ها  
       
       



  ١٥   

   * اعتبار هزینه اي مصرف شده اعتبارات مصرف شده  
  *  اعتبار هزینه اي  بابت پرداخت هاي غیرقطعی اعتبار پرداختهاي غیرقطعی  
       
       

ثبت سند انتقال " 25
به  وجه از حسابی

 "دیگرحساب 

   * وجوه انتقالی به حساب حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیرمبادله اي
  *  بانک پرداخت موجودي نقد

     
       

سند  ثبت " 1/26
 درآمدهاي

 "نامشخص

   * بانک دریافت موجودي نقد
  *  بدهی بابت وجوه نامشخص هاي جاري سایر بدهی

       
       

 ثبت سند بعد از " 2/26
مشخص شدن نوع 

 "مد آدر

   * بدهی بابت وجوه نامشخص هاي جاري سایر بدهی
  *  درآمد فروش کاال و خدمات / سایر درآمدها درآمدهاي دولت

       
       

ثبت سند ثبت " 27
سود بانک ملت در 

 "حساب اختصاصی

   87,5 مطالبات واحدها از سازمان مرکزي بین حساب فی ما
  87,5  درآمد فروش کاال و خدمات /سایر درآمدها درآمدهاي دولت
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ثبت سند سود " 28
بانک تجارت در 
 "حساب اختصاصی

   100 پشتیبان حساب شبا شماره/  اختصاصی بانک موجودي نقد) 1
  100  درآمدها سایر/ خدمات و کاال فروش درآمد درآمدهاي دولت

     
   100 بانک دریافت موجودي نقد)2  
  100  پشتیبان حساب شبا شماره/  اختصاصی بانک موجودي نقد  
       
       

 


