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 حبیب خیرخواه: تهیه و تدوین 
 :با همکاری 

 (  رئیس اداره نظارت و پایش)آقای اسماعیل دهقان
 (کارشناس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار)سرکار خانم لیال بیرامی 
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 دستورالعمل
 ثبت شناسایی  

 و
 پرداخت هزینه های 

 پرسنلی



حق الزحمه پزشک خانواده 
کمک هزینه سرویس حمل و نقل 
کمک هزینه مواد غذایی و نگهداری رستوران 
هیئت علمی پیمانی(تمام وقت جغرافیایی)حق محرومیت از مطب 
رسمیهیئت علمی (تمام وقت جغرافیایی)حق محرومیت از مطب 

کار دانشجویی 
(حق الزحمه متخصص زنان و ماما)ترویج زایمان طبیعی 
هزینه سفر 
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فهرست مطالب  



مابه التفاوت حق ویزیت اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی 

حق الزحمه مقیمی پزشکان متخصص 
هزینه نقل مکان 
(سنوات ارفاقی)کمک به سهم بازنشستگی کارکنان 

کمک هزینه مهد کودک 
کمک هزینه زایمان و بیماری 
(استعالجی،ازکارافتادگی،تایید نسخ داروی مخدر)کمیسیون پزشکی 
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فهرست مطالب  



حق الزحمه کارکنان برگزار کننده آزمون استخدامی 

حق الزحمه گروه پیوند اعضاء 
کارانه پزشکان 
کارانه کارکنان 
اضافه کار 
(رسمی،طرحی،پیمانی)دیون 
کمک هزینه مسکن 
(رسمی،طرحی،پیمانی)بن 
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فهرست مطالب  



(غیر هیئت علمی رسمی)عیدی 

(ماموریت)فوق العاده روزانه 

 حق الزحمه طرحPMS 
حق الزحمه محرومیت از مسئولیت فنی 
حق الزحمه حق کارشناسی صدور پروانه 
حق الزحمه حق فنی تجهیزات پزشکی 
(رسمی،طرحی،پیمانی،قراردادی)کمک هزینه فوت کارکنان 
(رسمی،طرحی،پیمانی،قراردادی)کمک هزینه ازدواج کارکنان 
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فهرست مطالب  



کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان 

(رسمی،طرحی،پیمانی،قراردادی)بازخرید مرخصی 
(رسمی،طرحی،پیمانی،قراردادی)پاداش پایان خدمت 
(هیئت علمی رسمی)حق التدریس 
(هیئت علمی پیمانی)حق التدریس 
فوق العاده حق مسئولیت 
همترازی 
(تشویقی)پاداش 
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فهرست مطالب  



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
حق الزحمه طرح پزشک 
 خانواده و بیمه روستایی

721306 

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر-مطالبات کارکنان  

311199 
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بیمه روستایی حق الزحمه طرح پزشک خانواده و   

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   
311199 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  روستایی  یمه  ب و  ده  وا ن خا پزشک  زحمه طرح  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  یک چنا م  311199کد تفصیل  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
کمک هزینه سرویس حمل و 

 نقل
760203 

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر-مطالبات کارکنان  

311199 
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کمک هزینه سرویس حمل و نقل  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   
311199 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  قل  ن و  نه سرویس حمل  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
کمک هزینه مواد غذایی و 

 نگهداری رستوران
760201 

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر-مطالبات کارکنان  

311199 
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کمک هزینه مواد غذایی و نگهداری رستوران  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   
311199 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  رستوران  ری  گهدا ن و  یی  غذا د  موا نه  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
تمام وفت )حق محرومیت از مطب

پیمانیهیئت علمی -(جغرافیایی  
710209 

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر -مطالبات کارکنان   

311199 
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 حق محرومیت از مطب
ی) ی ا ی ف ا ر غ ج ت  ق و م  ا م ی-(ت ن ا م ی پ ی  م ل ع ت  ئ هی  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر -مطالبات کارکنان    
311199 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  نی  یما پ علمی  هیئت  فیایی(-  وقت جغرا م  ما ت ( مطب  ز  ا محرومیت  حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
تمام وفت )حق محرومیت از مطب

هیئت علمی رسمی-(جغرافیایی  
710109 

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر -مطالبات کارکنان   

311199 
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حق محرومیت از مطب  
ی) ی ا ی ف ا ر غ ج ت  ق و م  ا م ی-(ت م س ر ی  م ل ع ت  ئ هی  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر -مطالبات کارکنان    
311199 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  نی  یما پ علمی  هیئت  فیایی(-  وقت جغرا م  ما ت ( مطب  ز  ا محرومیت  حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفضیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760411 کار دانشجویی * * بدهکار

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر خدمات –بستانکاران   

301009 
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کار دانشجویی  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر خدمات –بستانکاران    
301009 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  نشجویی  دا ر  کا کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا نام 301009یک  می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
حق )ترویج زایمان طبیعی

(الزحمه متخصص زنان و ماما  
721364 

 کارکنان بستانکار
9999999999-2  

 
سایر -مطالبات کارکنان  

311099 
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ترویج زایمان طبیعی  
ا) م ا م و  ن  ا ن ز صص  خ ت م ه  م ح ز ل ا ق  (ح  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر -مطالبات کارکنان   
311099 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 کد مربوطه

طرح تحول  –بانک پرداخت 
 نظام سالمت

100180 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در   ) ا م ا م و  ان  ن ز متخصص  زحمه  ل ا حق  ( طبیعی  یمان  ا ز رویج  ت کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 720101 هزینه سفر * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر -مطالبات کارکنان   311199 
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هزینه سفر  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر -مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  نه سفر  هزی کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 

 در زمان پرداخت

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
مابه التفاوت حق ویزیت اعضاء 

 هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی
721362 

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر -مطالبات کارکنان   
311099 
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مابه التفاوت حق ویزیت   
ی) ای ی ف ا ر غ ج ت  ق و م  ا م ت ی  م ل ع ت  ئ ی ه ء  ا ض ع (ا  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر -مطالبات کارکنان   
311099 

 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 کد مربوطه

طرح تحول  –بانک پرداخت 
 نظام سالمت

100180 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  یایی  ف وقت جغرا م  ما ت علمی  هیئت  ء  عضا ا زیت  وی تفاوت حق  ل ا ه  ب ا م کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
حق الزحمه مقیمی 
 پزشکان متخصص

721361 

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر -مطالبات کارکنان   311099 
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حق الزحمه مقیمی پزشکان متخصص  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 بدهکار
 کارکنان

 

9999999999-2  

 
سایر-مطالبات کارکنان  

311099 
 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 کد مربوطه

طرح  –بانک پرداخت 
 تحول نظام سالمت

100180 

. وشته شود ن ردیف  در شرح  متخصص  پزشکان  مقیمی  زحمه  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م   311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت

 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 720105 هزینه نقل مکان * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 
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هزینه نقل مکان  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  مکان  قل  ن نه  هزی کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
کمک به سهم بازنشستگی 

.....(سنوات  ارفاقی و)کارکنان  
760212 

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 
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ی)کمک به سهم بازنشستگی کارکنان  ق ا ف ر ا ات  و ن (س  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  رفاقی(در  ا سنوات  ( رکنان  کا زنشستگی  ا ب ه سهم  ب کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

  شناسایی زمان در

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760204 کمک هزینه مهد کودک * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 
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کمک هزینه مهدکودک  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 کارکنان بدهکار
9999999999-2  

 
سایر-مطالبات کارکنان  311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

کودک کلمه  مهد  نه  هزی وشته شوددر کمک  ن ردیف   شرح 
نچه  ا اشد چن ب یک شخص  ه  ب وط  مرب کد تفصیل سند  م   311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760202 کمک هزینه زایمان و بیماری * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 
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کمک هزینه درمان  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  در شرح  یماری  ب و  یمان  ا ز نه  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م   311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 

 در زمان شناسایی

 در زمان پرداخت



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 721304 حق الزحمه پزشکی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

23 

 کمیسیون پزشکی
ر) د خ م ی  ا ه و ر ا د خ  س ن د  ی ی ا ت ، ی گ د ا ت ف ا ر  ا ک ز  ا ، ی ج ال ع ت س ا د  ی ی ا (ت  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  در شرح  وع سند(  ن ه  ب توجه  ا  ب پزشکی) کمیسون  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا می شود  311199یک  ثبت  ظر  ن مورد  م  شخص  نا  ب

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
غیر هیئت علمی   –سایر 

 رسمی
710499 

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

24 

استخدامی برگزار کننده آزمون  الزحمه کارکنان  حق   

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  می  استخدا آزمون  کننده  ر  رگزا ب رکنان  کا زحمه  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا می شود  311199یک  ثبت  ظر  ن مورد  م  شخص  نا  ب

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 



  
  

  

  

25 

حق ا لزحمه گروه پیوند اعضاء  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 721304 حق الزحمه پزشکی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان پرداخت 

 در زمان شناسایی 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  ء  عضا ا د  یون پ گروه  زحمه  ل ا حق  کلمه   

کد  یک  تفضیلی  اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  م   311099چنا نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



  
  

  

  

26 

کارانه  پزشکان  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 721307 کارانه پزشکان * * بدهکار

 بستانکار
پزشکان 

(کارانه)  
3333333333-2  

مطالبات کارکنان بابت  
 کارانه

311103 

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 بدهکار
پزشکان 

(کارانه)  
3333333333-2  

مطالبات کارکنان بابت  
 کارانه

311103 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان پرداخت 

 در زمان شناسایی 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  پزشکان  ه  ن ا ر کا کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311103یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



27 

کارانه کارکنان  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 721308 کارانه کارکنان * * بدهکار

(کارانه)کارکنان بستانکار  4444444444-2  
مطالبات کارکنان بابت  

 کارانه
311104 

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

(کارانه)کارکنان  بدهکار  4444444444-2  
مطالبات کارکنان بابت  

 کارانه
311104 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  رکنان  کا ه  ن ا ر کا کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311104یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



28 

اضافه کار  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 710416 اضافه کار * * بدهکار

(اضافه کار)کارکنان  بستانکار  5555555555-2  
مطالبات کارکنان بابت  

 اضافه کار
311102 

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

(اضافه کار)کارکنان  بدهکار  5555555555-2  
مطالبات کارکنان بابت  

 اضافه کار
311102 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  ر  کا ه  ف ضا ا کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311102یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



29 

 دیون
ی) ن ا یم پ ، ی رح ط ، ی م س (ر  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 770113 پرداخت دیون * * بدهکار

(دیون)کارکنان بستانکار  6666666666-2 سایر -مطالبات کارکنان   311199 

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

(دیون)کارکنان  بدهکار  6666666666-2 سایر -مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. شود وشته  ن ردیف  شرح  در  دیون  کلمه   

د  اش ب یک شخص  ه  ب وط  مرب د  سن نچه  د تفصیل چنا ک م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760213 کمک هزینه مسکن * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

30 

کمک هزینه مسکن   

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  نه مسکن  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760299 سایر کمکهای رفاهی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

31 

 بن
ی) ن ا یم پ ، ی رح ط ، ی م س (ر  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  ن  ب کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
غیر هیئت علمی  -عیدی

 رسمی
710417 

2-9999999999 کارکنان بستانکار  
مطالبات کارکنان بابت عیدی 

 و پاداش
311002 

32 

 عیدی
ی) م س ر ی  م ل ع ت  ئ ی ه ر  ی (غ  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار  
مطالبات کارکنان بابت عیدی 

 و پاداش
311002 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  عیدی  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311002یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

غیر هیئت علمی رسمی -عیدی * * بدهکار  710417 

2-9999999999 کارکنان بستانکار  311002 مطالبات کارکنان بابت عیدی و پاداش 

33 

 عیدی
ی) م س ر ی  م ل ع ت  ئ ی ه ر  ی (غ  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     عنوان حساب 
کد 

 حساب

2-9999999999 کارکنان بدهکار  311002 مطالبات کارکنان بابت عیدی و پاداش 

 320105 حساب رابط حقوق * * بستانکار

( مخصوص ثبت در واحدهای تابعه)در زمان شناسایی  

( مخصوص ثبت در واحدهای تابعه)در زمان پرداخت  

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  عیدی  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311002یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 720102 فوق العاده روزانه * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

34 

(ماموریت)فوق العاده روزانه   

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

زمان شناسایی در  

 در زمان پرداخت

. وشته شود ن ردیف  شرح  موریت(در  ما ( ه  ن ا ز رو عاده  ل ا فوق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 721399 سایر اشخاص حقیقی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

35 

PMSحق الزحمه طرح   

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  زحمه طرح  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 710436 حق فنی غیر هیئت علمی رسمی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

36 

حق الزحمه محرومیت از مسئولیت فنی  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زما ن پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  فنی  یت  مسئول ز  ا محرومیت  زحمه  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 721399 سایر اشخاص حقیقی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

37 

حق الزحمه حق کارشناسی صدور پروانه  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  ه  ن ا رو پ کارشناسی صدور  زحمه حق  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکا/بدهکار
 ر

1عنوان تفصیل   1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 710436 حق فنی غیر هیئت علمی رسمی * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

38 

پزشکیتجهیزات الزحمه حق  فنی حق   

بستانکا/بدهکار
 ر

1عنوان تفصیل   1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  پزشکی  تجهیزات  فنی  زحمه حق  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760902 هزینه کارکنان فوت شده  * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

39 

کمک هزینه فوت کارکنان  
ی) ن ا م ی پ ، ی ح ر ط ، ی م س (ر  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  رکنان  کا فوت  نه  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760903 کمک هزینه ازدواج * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

40 

کمک هزینه ازدواج کارکنان  
ی) ن ا م ی پ ، ی ح ر ط ، ی م س (ر  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  رکنان  کا ج   زدوا ا نه  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
کمک هزینه ازدواج فرزندان 

 بازنشستگان
760506 

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

41 

کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  درشرح  زنشستگان  ا ب ن  دا ن فرز ج  زدوا ا نه  هزی کمک  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 * * بدهکار
بازخرید مرخصی غیر هیئت 

 علمی
710424 

2-9999999999 کارکنان بستانکار  311003 مطالبات کارکنان بابت مرخصی 

42 

بازخرید مرخصی   
ی) د ا د ر ا ر ق ، ی ن ا م ی پ ، ی ح ر ط  ، ی  م س (ر  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار  311003 مطالبات کارکنان بابت مرخصی 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  مرخصی  د  ز خری ا ب کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  فچنا کد یل صت م  311003یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 760206 پاداش پایان خدمت * * بدهکار

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311099 

43 

پاداش پایان خدمت  
ی) د ا د ر ا ر ق ، ی ن ا م ی پ ، ی ح ر ط ، ی م س ر ن  ا ن ک ر ا (ک  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

سایر-مطالبات کارکنان کد مربوطه کارکنان بدهکار  311099 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  ان خدمت  ی ا پ داش  ا پ کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311099یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

هیئت علمی رسمی-حق التدریس * * بدهکار  710110 

 بستانکار
حق  -کارکنان

 التدریس
9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

44 

حق التدریس   
ی) م س ر ی  م ل ع ت  ئ ی (ه  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 بدهکار
حق  -کارکنان

 التدریس
9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  تدریس  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

هیئت علمی پیمانی-حق التدریس * * بدهکار  710210 

 بستانکار
حق  -کارکنان

 التدریس
9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

45 

حق التدریس   
ی) ن ا م ی پ ی  م ل ع ت  ئ ی (ه  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 بدهکار

حق  -کارکنان
 التدریس

 

9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  تدریس  ل ا حق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 710430 حق مسئولیت غیر هیئت علمی * * بدهکار

 بستانکار
حق  -کارکنان

 مسئولیت
9999999999-2 سایر -مطالبات کارکنان    311199 

46 

فوق العاده حق مسئولیت  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

 بدهکار
حق  -کارکنان

 مسئولیت
9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 

. وشته شود ن ردیف  شرح  در  یت  مسئول عاده حق  ل ا فوق  کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا م  311199یک  نا می شودب ثبت  ظر  ن مورد   شخص 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

سایر -حقوق و مزایا  * * بدهکار  710499 

همترازی-کارکنان بستانکار  9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

47 

همترازی  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

همترازی-کارکنان بدهکار  9999999999-2 سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  در شرح  زی  همطرا کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا می شود  311199یک  ثبت  ظر  ن مورد  م  شخص  نا  ب

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 



بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

غیرهیئت علمی رسمی-پاداش * * بدهکار  710422 

2-9999999999 کارکنان بستانکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

48 

پاداش  
ی) ق ی و ش (ت  

بستانکار/بدهکار 1عنوان تفصیل    1کد تفصیل     کد حساب عنوان حساب 

2-9999999999 کارکنان بدهکار سایر-مطالبات کارکنان   311199 

 بستانکار
شماره حساب  

 مربوطه
 100101 بانک اعتبارات کد مربوطه

. وشته شود ن ردیف  در شرح  اداش)تشویقی(  پ کلمه   

اشد  ب یک شخص  ه  ب وط  مرب نچه سند  کد تفصیل چنا ام شخص  311199یک  ن ه  می ب ثبت  ظر  ن  شودمورد 

 در زمان شناسایی 

 در زمان پرداخت 


