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: هدف -1
و ) دارائیهاي ثابت مـشهود   (ايسرمایهکاالهايد  جهت دستیابی به کنترلهاي داخلی مطلوب در مور       دستورالعمل  این

ثبـت  بـراي الزمفراهم نمـودن شـرایط    دستیابی به آمار و اطالعات کافی درمورد وضعیت دارائیهاي ثابت و همچنین             
خریداري  یا ایجاد شده از محل اعتبارات طرح تملک سرمایه اي و یا سـایر         دارائیهاي ثابت حسابداري اقالم مربوط به     

.شده استتدوین منابع 

:دامنه کاربرد -2
، سـاخت یـا اهـدائی، همچنـین         اي ایجاد شده از طریق خرید     تمامی امور مربوط به کاالهاي سرمایه     دستورالعمل  این  

. گیردبرداري آنها را در بر میهاي ثابت و نقل انتقاالت و صورتاسقاط، فروش و هرگونه کاهش دارائی

:مسئولیت اجراء-3

..می باشدمدیر امور مالی با دستورالعمل مسئولیت اجراي این 

:مفاهیم و تعاریف -4
:کلیات 

بطور .......ارستان و بیم/ دانشکده / دانشگاه دارائیهاي بلند مدتی که داراي موجودیت عینی بوده و در روال عملیات 
این گروه از دارائیها .شوند مشهود طبقه بندي میدارائیهاي ثابتگیرد تحت عنوان موثر مورد بهره برداري قرارمی

:د نگردبه دو دسته زیر تقسیم می
نظیر زمین که عمومًا داراي عمر مفید  نامحدودي است و با گذشت زمان: دارائیهاي ثابت استهالك ناپذیر ×

.مستهلک نمی شود 
نظیر ساختمان و ماشین آالتی که داراي عمر مفید  محدود هستند و با مرور زمان : دارائیهاي ثابت استهالك پذیر ×

. مستهلک می شوند 

:ویژگیهاي دارائیهاي ثابت مشهود -1-4
:داراي ویژگیهاي عمده ذیل می باشند دارائیهاي ثابت مشهود

.د نعرضه کاال و خدمات یا مقاصد  اداري، مورد استفاده قرار می گیربه منظور تولید یا) الف
.د نبه قصد بهره برداري مداوم خریداري یا ایجاد شده باش)ب 
.د نداراي موجودیت عینی و عمر نسبتاً طوالنی باش) ج
به ر نبوده ومورد نظ.......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاه تجاري شبه فروش آنها در دوره عادي عملیات ) د

.خریداري یا ایجاد شده باشند منظور سرمایه گذاري، 
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:طبقه بندي بهاي تمام شده دارائیهاي ثابت مشهود -2-4
:مین ز

گردد و کلیه هزینه هاي مربوط به آماده سازي ثبت میزمینجهت تحصیل زمین در حساب بهاي پرداخت شده
) 2001کد حساب (.بهاي تمام شده زمین محسوب می شودجزء نیززمین جهت استفاده مورد نظر

:مستحدثات در زمین و محوطه سازي  
)ساخت خیابان وایجاد فضاي سبز–نظیر دیوار کشی ( زمین درمستحدثات ایجاد شدهمخارج انجام شده جهت 

)2002کد حساب (گردد حساب ثبت میاین در 
:تاسیسات /ساختمان 

/ دانشگاه جام شده در ارتباط با خرید و یا ایجاد ساختمانهائی که به منظور اجراي فعالیتهاي عادي کلیه هزینه هاي ان
نوع کاربري آن که باید در حساب جزء معین با توجه به(مورد استفاده قرار می گیرد .......بیمارستان و / دانشکده 

و شبکه هاي حرارت مرکزيمانند تهویه وتفکیک تاسیسات التجزي آنمربوطه شناسائی گردد و همچنین لزوم 
)2003-2004کدهاي (طبقه بندي می گردند تاسیسات/ساختمانجداگانه تحت سرفصلهاي )مخابراتی 

:و لوازم فنی ابزار /تجهیزات وماشین آالت 
و تعمیرات خریداري و یا که به منظور ارائه خدمات فنیابزار/و تجهیزات بهاي تمام شده آن دسته از ماشین آالت

. انعکاس می یابد"ابزار و لوازم فنی "و "ماشین آالت و تجهیزات"ایجاد می گردد، تحت سرفصل هاي جداگانه
)2005-2006کدهاي(

:وسایل نقلیه 
تان و بیمارس/ دانشکده / دانشگاه هزینه هاي تحقق یافته به منظور تحصیل وسایل نقلیه که در ارتباط با فعالیتهاي 

)2008کد(.منعکس می گرددوسایل نقلیهمی گردد، تحت عنوان از انها استفاده ...

:اثاثه و منصوبات 
هزینه هاي تحقق یافته در ارتباط با ایجاد یا خرید اثاثه و منصوباتی که ارزش آنها قابل توجه و عمر مفید آنها بیش 

همچنین مورد استفاده قرار می گیرد.......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاهاز یکسال است و در ارتباط با فعالیتهاي 
هزینه هاي تحقق یافته در ارتباط با ایجاد یا خرید تجهیزات رایانه و لوازم صوتی وتصویري که ارزش آنها قابل توجه 

منعکس ) مربوطه به تفکیک جزء معین( اثاثه و منصوباتتحت عنوان یکسال استمفید آنها بیش ازاست و عمر
)2009کد (.می گردد

:دارائیهاي ثابت در جریان تکمیل 
تا مرحله .......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاه کلیه هزینه هاي انجام شده به منظور ایجاد دارائیهاي ثابت مورد نیاز 

حسابها در)معینجزءسابح(پروژهموضوعتفکیکبهتکمیلریانجدرثابتدارائیهايبهره برداري تحت عنوان
)21لکحساب(گرددمیمنعکس
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:ي سرمایه ايپیش پرداختها
آنها از طریق خرید یا ایجاد دارائیهاي ثابت مشهود می باشد، تحت عنوانوجوه پیش پرداخت شده اي که بازیافت

ثابت تحصیل دارائیهايانجام شده به منظورکلیه هزینه هايهمچنین.گرددمنعکس میسرمایه ايپرداختپیش
.یابدمیانعکاساي جسرمایهسفارشاتگشایش اعتبارات اسنادي تحت عنوانازطریق

ساختار سازمانی واحد حسابداري کاالي سرمایه اي-3-4
کاهش دارائیها وعملیات حسابداري مرتبط با خرید یا ساخت دارائیهاي ثابت مشهود و همچنین عملیات حسابداري

صورتبرداري از آنها  توسط وجابجائی دارائیها و نصب والصاق برچسب اموالو انتقال وبا نقلزیهاي مرتبطسامستند
صورت که زیر نظر معاونت حسابداري مدیریت فعالیت می کندخدمات وخریدکاالاموال ،حسابداري اداره 

)حت عنوان سازمان و تشکیالت مالیتمندرجات بخش اول مجموعه نظام نوین مالی –طرح پیشنهادي (.می گیرد
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:شرح اقدامات -5
:نحوه ثبت و ضبط کلیه مشخصات و اطالعات و نحوه نگهداري سوابق دارائیهاي ثابت -1-5

به منظور انعکاس کلیه مشخصات و اطالعات مربوط به هر یک از اقالم دارائیهاي ثابت شامل سوابق مربوط به بهاي 
ضبط نتایج ،بازدید عینی از دارائی ، منعکس نمودن نقل وانتقاالت صورت گرفته تمام شده ، تعمیرات اساسی

:شرح ذیل استفاده  می گردده بدستورالعمل این ثابت ازدارائیفروش یا اسقاط،محاسبه استهالك ونتایج حاصل از

:مشهود شماره گذاري دارائی ثابت
یکی ثابت مشهود، هر یک از اقالم دارائیهاي ثابت توسط یهايدستیابی سریع به مدارك دارائوجهت شناسائی

و شماره تعیین شماره گذاري می گرددثابتتحویل دارائیهايو برگ ایجاد به هنگام صدوراموال اداره ازکارکنان 
.شده در برگ مزبور درج می شود 

:ل تفکیک است جزء می باشد که بشرح ذیل قاب3شماره گذاري دارائی ثابت مشهود داراي 
)، مندرج در فهرست حسابها 9الی 5حساب معین کدهايرقم دوم (لی دارائیرقم اول از سمت چپ نمایانگر گروه اص-
رئیس اداره این فهرست باید توسط ( نشان دهنده گروه فرعی یا نوع دارائی در گروه اصلی مربوطهچهارم الی دوم ارقام -

)تهیه شودموجودجه به دارائی هاي باتوخدمات وخریدکاالاموال ،
شماره هر قلم از دارائیهاي ثابت مشهودهشتم الی پنجم رقمهاي -
:رقم تشکیل می شود که ساختار آن به شرح ذیل می باشد 8در نتیجه کد شناسائی اموال از -

)کامپیوترمیز (شماره سریال دارائی
)میزها:بطور مثال (-گروه دارائی

اثاثه و منصوبات-ساب معینح

یادآوري می گردد کد محل استقرار بدلیل احتمال جابجا شدن اموال در کد اموال لحاظ نشده است لیکن اطالعات 
موجود است همچنین ردیابی محل استقرار و سوابق رداري در بآن با توجه به آخرین محل استقرار در زمان صورت

محل استقرار باعث ایجاد و برقراري سیستم کنترلی نگهداري سوابق ی گردد ثبت مسوابق آن در بعدي تغییرات 
. مستمر خواهد شد

اي مربوط به اموال از جمله گزارشات استهالك هتعیین مراکز هزینه استفاده کننده از اموال، انواع گزارشبه باتوجه
.ماهانه دارائیها قابل اخذ می باشد 

.صفر می باشد چهارم تا دوم ی که نیاز به طبقه بندي فرعی ندارند رقم قابل ذکر است در مورد دارائیهائ

* *** ****
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:ن بهاي تمام شده دارائیهاي ثابت مشهود یتعی
بهاي تمام شده شامل مخارجی است که . دارائیهاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده تاریخی در حسابها ثبت می گردد

دارائیهاي ثابت ساخته شده و اهدائی به .فاده از آن انجام میشودبه منظور تحصیل و آماده نمودن دارائی جهت است
.در حسابها ثبت می گردد) کارشناسی یا قیمت اقالم مشابه(ارزش متعارف 

:تعمیرات دارائیهاي ثابت مشهود
.تقسیم می شودجزئیوتعمیراتاساسیدسته تعمیراتثابت به دودارائیهايهزینه هاي انجام شده جهت تعمیرات

تعمیرات اساسی عبارتند از آن دسته از هزینه هاي انجام شده اي است که معرف بهسازي دارائی هاي ثابت بوده و 
:به میزان بیش از برآورد قبلی گردد ) بشرح زیر(باعث افزایش منافع آتی موجود

افزایش عمر مفید دارائی) الف
افزایش کارائی دارائی) ب
بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارائی ) ج

اینگونه مخارج براي حفظ و . سایر تعمیرات دارائیهاي ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی می گردد
.نگهداري دارائی ثابت در شرایط عادي عملیاتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزینه در حسابها ثبت می گردد

حسابدارياداره مدارك و مستندات مربوط به تعمیرات اساسی جهت اعمال حساب به جه به توضیحات ذکر شده باتو
.درسوابق ثبت شودارسال می گردد تا اموال 

:استهالك دارائیهاي ثابت 
ین شده در براساس نرخها و روشهاي تعی.......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاه ذخیره استهالك دارائیهاي ثابت 

.ن صادر می گرددآهر ماه محاسبه و پس از بررسی  سند حسابداري ) 151موضوع ماده (قانون مالیاتهاي مستقیم 

:آنها هنگام بازدید عینی نحوه ایجاد و نگهداري دارائیها و تعیین وضعیت-2-5

:ایجاد دارائیهاي ثابت / درخواست خرید 
و مدارك مستند صورت می گیرد تا بدینوسیله کنترلهاي داخلی الزم جهت ایجاد دارائیهاي ثابت براساس اسناد 

که در آن )1-پیوست(ایجاد دارائی ثابت/ درخواست خریددر این مورد صدور برگ. دارائیهاي ثابت اعمال گردد
.علل درخواست خرید یا ایجاد دارائی و تصویب مدیریت مشخص می گردد، ضروریست 

.اموال مبناي صدور سند حسابداري قرار می گیرد اداره ایجاد دارائی هاي ثابت، توسط به ط مدارك مربواسناد و

:اسقاط دارائی هاي ثابت / روش کاهش 
.کاهش دارائیهاي ثابت ناشی از اسقاط ، فروش و سرقت اموال می باشد

مقامات بایست موضوع را به تائید استفاده کننده یا جمعدار اموال ، تشخیص دهنده اولیه موضوع اسقاط بوده و می
.برساند ...... دانشکده و  / دانشگاه 
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اموال ، نسخه اي از اداره . جهت نگهداري اموال اسقاطی تخصیص یابد باید مکانی مستقل به عنوان انبار اسقاط
م اسقاط شده به انبار اسقاط این برگ مبناي عملیات تحویل اقال. به انبار اسقاط ارائه می دهد را مجوز اقالم اسقاطی 

.می باشد 
مـدیریت  حـسابداري  معاون الزم است در پایان سال مالی      ) اصل احتیاط (همچنین به منظور رعایت اصول حسابداري       

درذخیـره کـاهش ارزش  گـرفتن بت بـه در نظـر  پس از اخذ نظر مدیر امور مالی نـس دارائیهاي صدمه دیده    مورددر
.الزم را براي اصالح حساب هرگونه دارائیهاي مفقود یا سرقت شده بعمل آوردمناً پیگیریهايض.حسابها اقدام نماید

:.......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاه روش نقل و انتقال دارائیهاي ثابت در داخل 
هائی این فرم هرگونـه  با تکمیل ن. می گیردصورتبرگ نقل و انتقال دارائی ثابت   نقل و انتقال دارائی ها بر اساس          

.اموال صورت گیردکارشناس اداره حضور ید با جابجائی اموال با
به هنگام تحویـل امـوال بایـد در محـل     ) اطاق(ضمناً لیست اموال تحویلی به شخص یا واحد به تفکیک محل استقرار   

.مربوطه به دیوار الصاق گردد
.یوست می باشد پنمونه این فرم.این لیست اعمال گردد بدیهی است هرگونه افزایش یا کاهش اموال می بایست در 

:پالك کوبی دارائیهاي ثابت -3-5
به منظور ایجاد کنترلهاي الزم در نگهداري و حراست از دارائیهاي ثابت و امکان دستیابی به آمار و اطالعات کافی در            

شـماره پـالك هـر دارائـی        . ، دارائیهاي ثابت پالك کوبی می شوند         .......بیمارستان و   / دانشکده  / دانشگاه  مورد اموال   
.مطابق روش توضیح داده شده تعیین می شود 

:پرسنل انجام دهنده 

.میباشنداموالکارکنان اداره مسئول نصب  پالك هر یک از دارائیهاي ثابت مشهود 

:زمان نصب پالك 
.ي از دارائی نصب می شود پالك دارائی ثابت به هنگام شروع بهره بردار

:نحوه پالك کوبی 
:به هنگام پالك کوبی دارائی هاي ثابت موارد زیر الزم است مورد توجه قرار گیرد 

.پالك دارائی در محلی نصب گردد که به راحتی قابل مشاهده می باشد -
.پالك وسائط نقلیه و ماشین آالت بصورت فلزي باشد -
.پالك فرشها بصورت پارچه اي یا چسبی باشد -
.پالك در قسمتی از دارائی نصب شود که بر اثر فرسایش از بین نرود -

.پالك در قسمتی از دارائی نصب شود که به ارزش دارائی مزبور لطمه اي وارد ننماید 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 8هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:صورتبرداري از دارائیهاي ثابت مشهود -4-5
از نظر کمی و کیفی همه .......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاه منظور مشخص نمودن وضعیت دارائیهاي ثابت به 

.ساله در اوایل اسفند ماه اقدام به صورتبرداري از دارائی ها می گردد 

:پرسنل انجام دهنده -
اداره اموال و سایر تبرداري ازتیم صورو توسط حسابداري مدیریت معاون با مسئولیت مستقیم صورتبرداري 

.امور مالی انجام می گیردمالی با نظارت مدیرامورکارکنان 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 9هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:فرمهاي مورد استفاده 
بررسـی ان  پس از پایان صورتبرداري و .گردد انجام میلیست صورتبرداري دارائیهاي ثابتصورتبرداري با استفاده از     

و گزارشتهیه را هاي ثابتدارائیعدم وجودشاهده نشده گزارشاموال در مورد دارائیهاي ثابت مرئیس اداره 
پیگیریهاي الزم را جهت تعمیر دارائیهاي قابل تعمیـر  نامبرده مازاد ضمناٌ در ارتباط با اقالم قابل تعمیر و     . می نماید   

.می آورد و انتقال دارائیهاي غیر الزم به محلهاي دیگري که به آنها نیاز دارند بعمل

:پیگیري مغایرات
بـه مـدیریت جهـت اخـذ        عدم وجود دارائیهایی ثابـت    دارائیهاي ثابت طی لیست   صورتبرداريدرمغایرت بدست آمده    

.تصمیمات مقتضی ارسال گردد 
جدیـد واخـذ   تایپ با در اطاق لیست اموال موجود  قابل ذکر است در پایان شهریور ماه هر سال نیز تمام گزارشهاي           

.تعیین تکلیف گردد هر فرم د به روز شود و مغایرتامضاء بای

:روش کنترل داخلی اقالم دارائی ثابت مشهود -5-5
:تفکیک هزینه هاي جاري از سرمایه اي-

در صورتیکه خدمات تحصیل شده در سال مالی جاري به مصرف برسد و منافع آن تنها عاید سال مالی جـاري شـود ،         
اینگونه هزینه ها در سال مالی جاري بعنوان هزینـه    . نامیده می شود     هزینه هاي جاري  حاً  مخارج انجام شده اصطال   

ه تحـصیل دارائیهـائی کـه    لیکن مخـارج مربـوط بـ   .به حسابهاي مربوطه منظور و از درآمد همان دوره کسر می گردد     
نامیـده  هزینه هاي سـرمایه اي اًرود منافع آن عالوه بر سال جاري به سنوات آتی نیز تسري یابد اصطالح   انتظار می   
اینگونه مخارج به عنوان دارائی به حسابهاي مربوطه انتقال می یابد و در صورتیکه دارائی مزبور عمر مفید و             . می شود   

بـا توجـه بـه     .محدودي داشته باشند به تدریج از طریق فرآیند استهالك به سال مالی مورد انتفاع تخصیص می یابـد                   
ـ رسیدگی به اداره ،هزینه هاي ایجاد شده طی سال در زمان ایجاد ، الزم است توسط    توضیحات ذکر شده   ي اهزینه ه

. تفکیک شود هزینه هاي  سرمایه ايو  جاري

:هزینه هاي سرمایه اي داراي خصوصیات زیر می باشند 
.بازیافت مخارج عالوه بر سال جاري به سنوات آتی نیز تسري دارد ) الف 
.ارج از نظر ارزش با اهمیت باشد و یا ماهیت مخارج از نظر مدیریت داراي اهمیت خاص باشد مبالغ مخ) ب 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 10هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

: پالك کوبی 
پالك کوبی دارائی هاي ثابت یکی از ابزار مهم ، جهت ایجاد کنترلهاي داخلی مناسب در خصوص دارائیهاي ثابت 

.داده شده است می باشد که در این روش اجرائی در خصوص نحوه انجام آن توضیح
:بازدید

کردنبه روزاموال وکارشناسان اداره طی سال توسط .......بیمارستان و / دانشکده / دانشگاه بازدید از دارائیهاي ثابت 
صورتبرداري از آنها در اواخر سال نیز در ایجاد در شهریور ماه هر سال و همچنین اطاقلیست اموال موجود در

.ناسب و حفظ و حراست از دارائیهاي ثابت ضروري است کنترلهاي داخلی م

:مدارك مرتبط -6
:را فرم هاي ذیل تشکیل می دهداجرائی مدارك مرتبط با این روش

شماره پیوستشرح

1ایجاد دارائی ثابت/ فرم درخواست خرید
2کارت اموال

3برگ خروج دارائی ثابت 
4تبرگ نقل وانتقال دارائی ثاب

5برگ تعمیراساسی دارائی ثابت 
6مجوز فروش دارائیها

7مجوزاسقاط دارائی ثابت
8برگ کاهش دارائیهاي ثابت

9لیست اموال موجود در اطاق 
10لیست صورتبرداري دارائی ثابت



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 11هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:1پیوست 
:ایجاد دارائی ثابت / برگ درخواست خرید 

: ره شما
:تاریخ درخواست ایجاد *خرید *

ردیف
اموالمشخصات 

تعداد

درخواست کننده
:نام 

امضاء

کننده ئیدأت
:نام 

امضاء

تصویب کننده
:نام 

امضاء

توزیع نسخ

تدارکات- ١
مدیریتحسابداري- ٢
درخواست کننده- ٣

مالحظات
مشخصات فنیشرح



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 12هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:2پیوست 
:کارت دارائی ثابت 

مشخصات دارائیشماره دارائی

ردیف
/      /      شماره برگ ایجاد و تحویل دارائی ثابت       تاریخ      

13
تااز 

حساب معینمرکز هزینهگروه دارائی
13/      /      اب             به تاریخ      خرید از              صورتحس

:قیمت واحد :                          تعداد 
/      /      تاریخ بهره برداري       13/      /      تاریخ خرید     :گروه دارائی 

13
روش استهالك

نزولی               درصد¨
الهمستقیم             س¨

:محل استقرار 

ذخیره استهالكسند حسابداري
شرحتاریخشماره

بهاي تمام شده
استهالك ساالنه13سال       )ریال(مبلغ

استهالك 
انباشته

خالص ارزش 
دفتري

جمع
:توضیحات



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 13هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:3پیوست 
:برگ خروج دارائی ثابت 

: شماره 
:تاریخ درخواست *تغییر محل *فروش *امانی *تعمیري: نوع خروج 

توزیع نسخ
واحد متقاضی) 4تدارکات داخلی) 3انتظامات ) 2حسابداري مدیریت) 1

:عنوان دارائی :شماره پالك دارائی 

:کد مسئول نگهداشت 

کد تحویل گیرنده

:شرح برگشت 

:) پیش بینی(تاریخ برگشت 

:نام مسئول نگهداشت 

:نام تحویل گیرنده 

:امضاء 

:اء امض

:امضاء مجاز :تأئید کننده :تهیه کننده 

:مهر واحد : تأئید کننده 

:امضاء :درج در کارت اموال 

:برگشت دارائی 

:تأئید کننده 

:تاریخ برگشت 

:مهر واحد 

:امضاء  :واحد  :نام و نام خانوادگی 

:امضاء :درج در کارت اموال 

:علت خروج 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 14هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:4پیوست 

شرح دارائی

تأئید تحویل دهندهدهندهتحویل تأئید درخواست کنندهتحویل گیرنده

:نام 

امضا

:نام 

امضا

:نام 

امضا

:نام 

امضا

:    توزیع نسخ 
اداره اموال) 3تحویل گیرنده ) 2تحویل دهنده) 1

شماره پالك ردیف

اداره  اموال
ثبت در کارت اموال

:نام 

امضا

د محل کعلت انتقال
استقرار جدید

:توضیحات 

:شماره برگ نقل و انتقال دارائی ثابت :واحد 

:واحد  :گیرندهتحویل 

:تحویل دهنده 
:تاریخ 

:کد مرکز هزینه 

:کد مرکز هزینه 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 15هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:5پیوست 
یر اساسی دارائی ثابتبرگ تعم

:شماره 
:تاریخ 

عنوان دارائی:شماره پالك
:عنوان مرکز هزینه :کد مرکز هزینه 

:شرح تعمیر 

:مبلغ تعمیر 
:تاریخ بهره برداري :تاریخ سند حسابداري :شماره سند حسابداري 

:تأئید کننده :تهیه کننده 
درج در کارت اموال
:نام و نام خانوادگی

امضاء

:مهر واحد



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 16هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:6-1پیوست 
:مجوز فروش دارائیها 

:شماره 
:تاریخ 

بدینوسیله درخواست می شود با فروش دارائیهاي مندرج در جدول موافقت فرمائید
مشخصات دارائی

عنوانشماره پالك
مسئول 
نگهداشت

توضیحاتاستقرارمحل 
وضعیت مورد 

تأئید

امضاء مجازتأئید کنندهتهیه کننده

:6-2پیوست 
:برگ فروش دارائی ثابت 

:شماره 
:تاریخ 

:عنوان دارائی :شماره پالك دارائی 
:یره استهالك ذخ:قیمت تمام شده 

:مبلغ فروش 
:شرح 

:نام خریدار 
:تاریخ سند موقت :شماره سند موقت 

:تصویب کننده :تأئید کننده :تهیه کننده 
:مهر واحد :درج در کارت اموال 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 17هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:7پیوست 
:برگ مجوز اسقاط دارائی ثابت 

: شماره 
:تاریخ تهیه 

توزیع نسخ

:عنوان دارائی :شماره پالك دارائی 

:محل استقرار 

:توضیحات 

:امضاء اعضاء کمیته 

:کد محل استقرار 

:امضاء مجاز :تهیه کننده 

:اعالم نظر کمیته  

:امضاء 

:عنوان گروه اصلی 
:ی عنوان گروه فرع

:توضیحات 

:کد گروه اصلی 
کد گروه فرعی

:عنوان مرکز هزینه 
کد مرکز هزینه

:نام مسئول نگهداشت :کد مسئول نگهداشت 

:تأئید کننده 

:تهیه کننده 
:تأئید کننده 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 18هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:8پیوست 
:برگ کاهش دارائی ثابت 

: شماره 
:تاریخ *معدوم *سرقت *اسقاط : نوع کاهش 

:عنوان دارائی :شماره پالك دارائی 
:ز هزینه عنوان مرک:کد مرکز هزینه 

:عنوان محل استقرار :کد محل استقرار 
:مبلغ فروش 

:شرح 

:تاریخ سند موقت :شماره سند موقت 
:تصویب کننده :تأئید کننده :تهیه کننده 

:مهر واحد :درج در کارت اموال 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 19هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

:9پیوست 
:قسمت/ اطاق لیست اموال موجود در 

: تاریخ:قسمت/ طاقشماره ا:طبقه:ساختمان 
مشخصات اموال ردیف

شرحکد
مالحظات

معاون حسابداري رئیس اداره اموال تحویل گیرنده
مدیریت 

مدیر امور مالی

نام

ءامضا

نام

امضاء

نام

امضاء

نام

امضاء

)تکمیل توسط امور مالی ( مرکز هزینه 



نهائیویرایشعنواندفتر برنامه ریزي منابع مالی و بودجه 

20از 20هصفحدستور العمل دارائیهاي ثابتپروژه طراحی  نظام نوین مالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
برگ صورت برداري اثاثیه و منصوبات

:واحد1386/       /لغایت      1386/      / تاریخ صورت برداري    
وضعیتمحل استقرار در زمان مشاهدهمشخصات اموال ف

شرحپالكردی
سریال فنی

کدقسمت
نام مسئول 

نگهداري
1234

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10
ه اموالرئیس ادار

جمعدار

امضاء

مسئول

امضاء

مدیر امور مالیمعاون حسابداري مدیریت

اسقاط-4مازاد-3قابل استفاده-2نو-1


