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               حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو

تقدیم به قلب کسی که همه ایران را سرای خود می داند.
پیشکش به جناب آقای دکتر مسعود ابوالحّلج، بزرگ مردی 
که با نگرشی ژرف اندیش و افکاری پدرانه، انقلبی عظیم 

در حسابداری ملی بر پا نمود. 
ابر مردی که با هدایت نسل جوان، الگوی رفتاری و حرفه ای 

بسیاری از مدیران آینده ساز کشور است.
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مقدمه
امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلمت 
ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزایندۀ مشتریان، 

توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است.
 بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلعاتی 
از جمله اطلعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. 
انفرادی  و  مستقیم  کنترل  تا  است  شده  سبب  منابع،  کمبود  از  ناشی  فشارهای 
این گونه واحدها ناممکن شود و نیاز به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی 
به عنوان جزئی الینفک از سیستم مدیریت کارآمد، مورد توجه جدی قرار گیرد. کلیه 
تصمیماتی که توسط مدیران واحدها اتخاذ می شود تقریبًا به اطلعات حسابداری 
تهیه صورت های  و  مدارک حسابداری  نگهداری  بنابراین، مسئولیت  است  مبتنی 
مالی دقیق و قابل اطمینان به عهده مدیریت است. دستیابی به اطمینانی معقول 

نسبت به انجام چنین مسئولیتی از طریق کنترل های داخلی تحقق می یابد.



6

فصل اول: تعاریف
کنترل داخلی:

 کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی 
که در سه گروه اصلی زیر دسته بندی می شوند، توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر 

کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود.
• اثربخشی و کارآیی عملیات

• قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی
• رعایت قوانین و مقررات مربوط

اثربخشی کنترل های داخلی:
کنترل داخلی در صورتی اثربخش است که هیئت مدیره و مدیریت اطمینان معقول 

داشته باشند که:
• از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی مطلع هستند.

• صورت های مالی قابل اعتماد هستند.
• قوانین و مقررات مربوط رعایت می شوند.

ساختار کنترل داخلی در دولت:
مقصود از ساختار کنترل داخلی در سطح دولت، عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات، 
خط مشی ها و روش ها توأم با واحدهایی که امر نظارت را در سطوح خرد و کلن، به منظور 

حصول اطمینان معقول نسبت به دستیابی هدف های از قبل تعیین شده به عهده دارند.
قوانین و مقررات: 

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مصوب مراجع قانونی که دستگاه های اجرایی 
موظف به تبعیت و اجرای آن ها است.
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کنترل های اداری:
 تدابیر و روش هایی است که در یک موسسه به منظور افزایش کارایی عملیات و 

رعایت خط مشی ها و تصمیمات مدیریت در عمل اتخاذ می شود.
کنترل های مالی:

تدابیر و روش هایی که در یک موسسه به منظور جلوگیری از تقلّب، سوءاستفاده و اتلف 
دارایی ها و اطمینان یافتن از صحت و قابلیت اعتماد اسناد، مدارک و گزارش های 

مالی اتخاذ می شود.
نیروی انسانی:

کارکنان کلیدی سازمان: 
معمولی  و  عادی  منافع  کسب  جهت  در  همکاری  بر  علوه  که  هستند  اشخاصی 
سازمان، با استفاده از ذوق و استعداد خود بتوانند درآمد فوق العاده ای مازاد بر درآمد 
عادی نصیب سازمان کنند. بنابراین، گاهی اوقات توافق می شود که به چنین کارکنانی 

درصدی از درآمد فروش یا سود خالص علوه بر حقوق عادی پرداخت شود.
کارکنان عادی سازمان:

انجام  به شکل منظم و یکنواخت  را   اشخاصی هستند که کارهای محول شده 
می دهند ولی نقشی در انجام تحقیقات اضافی در جهت شناسایی روش های بهبود 

عملکرد و سودآوری سازمان ندارند.
اجزای کنترل داخلی:

کنترل داخلی از پنج جزء مرتبط به هم تشکیل می شود. این اجزاء در روش مدیریت 
برای ادارۀ فعالیت ها نهفته اند و با فرآیند مدیریت پیوندی ناگسستنی دارند.
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اجزای کنترل داخلی عبارت اند از:
محیط کنترلی:

را شکل  سازمان  عمومی  جو  کارکنان  کنترلی  وجدان  بر  تأثیر  با  کنترلی  محیط 
می دهد. محیط کنترلی با فراهم آوردن نظم و انضباط و بستر مناسب، بنیانی برای 

دیگر اجزای کنترل داخلی است. 
ارزش های اخلقی و صلحیت  از: درست کاری،  عوامل محیط کنترلی عبارت اند 
اختیار  تفویض  برای  مدیریت  روش  مدیریت،  عملیاتی  و سبک  فلسفه  کارکنان، 
ارائه شده  و تعیین مسئولیت، شیوۀ سازماندهی و ارتقای کارکنان و رهنمودهای 

توسط هیئت مدیره.
ارزیابی ریسک:

واحدهای اقتصادی با انواع ریسک های ناشی از منابع درون سازمانی و برون سازمانی 
روبرو هستند که باید آنها را ارزیابی کنند. یکی از پیش شرط های الزم برای ارزیابی 
ریسک تعیین اهدافی است که در سطوح مختلف با هم پیوند خورده اند و از سازگاری 
درونی برخوردارند. ارزیابی ریسک به معنای شناسایی و تجزیه وتحلیل ریسک های 
مرتبط با دستیابی به اهداف واحد اقتصادی است و مبنایی منطقی برای چگونگی 
و  صنعتی  اقتصادی،  شرایط  که  آنجا  از  می سازد.  فراهم  ریسک ها  مهار  و  اداره 
عملیاتی و همچنین مقررات دائمًا در حال تغییر هستند، لذا برای شناسایی و ادارۀ 
ریسک های برخاسته از این تغییرات باید سازوکارهای مناسبی وجود داشته باشند.

فعالیت های کنترلی:
از  آنها  کمک  به  مدیریت  که  هستند  رویه هایی  و  خط مشی ها  کنترلی،  فعالیت های 

اجرای دستورات یا رهنمودهایش اطمینان حاصل می کند. 



9

به علوه با استفاده از فعالیت های کنترلی از انجام اقدامات الزم برای رویارویی با 
ریسک های مرتبط با اهداف واحد اقتصادی اطمینان حاصل می شود. فعالیت های 
دارند.  وجود  کارکردها  کلیة  در  و  مراتب  تمام  در  سازمان،  سراسر  در  کنترلی 
فعالیت های کنترلی دامنة بسیار متنوعی از فعالیت ها، نظیر تصویب، صدور مجوز، 
تفکیک  و  دارایی ها  حفاظت  عملکرد،  نتایج  بررسی  مقایسه،  یا  تطبیق  رسیدگی، 

وظایف را در برمی گیرند.
اطالعات و ارتباطات:

اطلعات مربوط باید شناسایی، گردآوری و نهایتًا در یک شکل و چارچوب زمانی 
دهد.  یاری  مسئولیت هایشان  ایفای  در  را  کارکنان  که  شود  گزارش  به گونه ای 
و  قوانین  رعایت  عملیاتی،  اطلعات  حاوی  گزارش هایی  اطلعاتی،  دستگاه های 
مقررات و اوضاع مالی تهیه می کنند که امکان اداره و کنترل واحد اقتصادی را فراهم 
می سازند. این سیستم ها نه تنها با داده های تولیدشده در سازمان، بلکه با اطلعات 
مربوط به رویدادها، فعالیت ها و وقایع برون سازمانی که الزمة تصمیم گیری تجاری 
ارتباطات  همچنین  دارند.  سروکار  هستند،  برون سازمانی  دهی  گزارش  و  آگاهانه 
اثربخشی باید در مقیاس وسیع، از باال به پایین، از پایین به باال و در عرض سازمان 
برقرار باشد. مدیریت ارشد باید صریحًا به کلیه کارکنان اعلم کند که مسئولیت های 
کنترلی خود را باید جدی بگیرند. کارکنان باید از نقش خویش در سیستم کنترل 
داخلی و نیز نحوۀ ارتباط فعالیت های خود با کارهای دیگران، آگاه باشند. آنها برای 
گزاش اطلعات مهم به رده های باالتر، باید ابزار )کانال( ارتباطی مناسب در اختیار 
داشته باشند. ضمنًا الزم است ارتباطات اثربخش با اشخاص برون سازمانی، مانند 

مشتریان، عرضه کنندگان، تدوین کنندگان مقررات و سهامداران برقرار شود.
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نظارت:
نظارت بر سیستم های کنترل داخلی، امری الزم و ضروری است. نظارت، فرایندی 
است که کیفیت عملکرد سیستم را به طور مداوم ارزیابی می کند. نظارت از طریق 
فعالیت های نظارتی مستمر، ارزیابی های موردی یا ترکیبی از این دو انجام می شود. 
نظارت مستمر، در روال عادی عملیات اعمال می گردد و شامل فعالیت های مدیریتی 
و سرپرستی معمول و دیگر اقداماتی است که کارکنان برای ایفای وظایف خود 
اتخاذ می کنند. دامنه و دفعات ارزیابی های موردی، اساسًا به ارزیابی ریسک ها و 
اثربخشی رویه های نظارتی مستمر بستگی دارد. کارکنان باید نارسایی های کنترل 
داخلی را بر اساس سلسله مراتب سازمانی به رده های باالتر و در صورت مشاهدۀ 

مسائل جّدی آنها را مستقیمًا به مدیریت عالی گزارش کنند.
میان این اجزا، همسویی و پیوندی تنگاتنگ وجود دارد. به این ترتیب، سیستمی 
منسجم شکل می گیرد که به صورت پویا در برابر تغییرات از خود واکنش مناسب 

نشان می دهد.
تقسیم وظایف: 

هر موسسه ای باید طرح سازمانی مناسبی داشته باشد که در آن وظایف کارکنان 
به طور منطقی تفکیک شود و جنبه های مختلف معاملت، مشروط بر آنکه هزینه 

توجیه پذیری داشته باشد به وسیله کارمندان مختلفی اجرا شود.
به عنوان مثال؛ در واحد صندوق فردی به عنوان مسئول صندوق و افرادی به عنوان 
صندوق دار با شرح وظایف تفکیک شده به انجام امور بپردازند. و امور پذیرش را 
اشخاص دیگری با شرح وظایف مجزا انجام خواهد داد. توجیه پذیری در صرف منابع 

انسانی و هزینه های تأمین منابع و مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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سطوح  حوزه صندوق،  در  داخلی  کنترل های  مبحث  در  موارد  مهم ترین  از  یکی 
به  آن  پاسخگویی  مسئولیت  و  وظایف  شرح  نسبت  به  شخص  هر  دسترسی 
معنی که سطوح  بدین  است.  امکانات حوزه صندوق  و  در دسترس  نرم افزارهای 
دسترسی می بایست به طریقی سازماندهی شده باشد که بتوان به صورت اثربخش 

مراقبت های حرفه ای را اعمال نماید.
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فصل دوم
تبصره 2 ماده 53 آیین نامه مالی و معامالتی:

حسابداری،  مشاغل  در  قراردادی  کارکنان  خدمات  از  استفاده  به  مجاز  موسسه 
با  برحسب ضرورت  سفته  یا  معتبر  وثیقه  دریافت  با  انبارداری  اموال،  حسابداری 

تشخیص رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان است.
نکته: بر اساس تبصره فوق، در مراکزی که از کارکنان قراردادی در واحد صندوق 
امنیتی، الزم است  استفاده می گردد به منظور حساسیت موضوع و رعایت مسائل 

وثیقه معتبر از کارکنان مذکور دریافت گردد.
ماده 10 آیین نامه مالی و معامالتی:

به منظور دستیابی به قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها و ضرورت اصلحات نظام 
مالی بخش سلمت در راستای استقرار نظام نوین مالی و اجرای هلدینگ و شبکه 
عصبی مالی و در نتیجه ارتقاء سطح کنترل داخلی در بخش و ارتقاء مستمر کیفیت 
خدمات و تعالی عملکرد، افزایش بهره وری و درنهایت افزایش رضایتمندی آحاد 
جامعه، موسسه موظف است به تعداد واحدهای اجرایی خود، عملیات مالی مجزا در 

قالب واحد اجرایی مستقل ایجاد نماید.
بند 4 ماده 10 آیین نامه مالی و معامالتی:

و  آیین نامه  این  در  مندرج  مفاد  کلیه  رعایت  به  مکلف  اجرایی مستقل  واحدهای 
از جمله  مربوطه  مقررات  و  قوانین  قالب  در  موسسه  تصمیمات  و  سیاست گذاری 
دستورالعمل های ابلغی نظام نوین مالی خواهند بود. بدیهی است رئیس واحد و 
رئیس امور مالی و سایر مسئولین واحد اجرایی حسب مورد در خصوص مسئولیت های 

محوله در مقابل کلیه دستگاه های نظارتی شخصًا پاسخگو خواهند بود.
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فصل سوم
زنجیرۀ حوزه صندوق

درمانی  اختصاصی  درآمدهای  تأمین کننده  منابع  از  یکی  درمانی،  مراکز  صندوق 
می گردد.  دریافت  نقد  به صورت  )فرانشیز(  صندوق  نزد  وجوه  است.  دانشگاه ها 
در  داخلی  کنترل  اعمال  نقد،  موجودی  حساسیت  و  اهمیت  به  توجه  با  ازاین رو، 
صندوق مراکز از حساسیت باالی برخوردار است. وجود اطلعات درست و به موقع 
باعث کاهش  اعمال کنترل های داخلی  از طریق تدوین و  از صندوق های مراکز 

خسارت های احتمالی و استفاده بهینه از منابع می گردد.
فرانشیز:

 بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 فرانشیز 
قسمتی از هزینه درمان است که بر مبنای تعرفه مصوب، بیمه شده باید در زمان 

دریافت خدمات پرداخت نماید.
تنخواه:

 به منظور ایجاد سهولت و تسریع در استرداد وجوه دریافتی که جنبه فوریت داشته، 
مبلغی به عنوان تنخواه تعیین و در اختیار مسئول صندوق قرار می گیرد تا بتواند در 
اسرع وقت نسبت به بازگشت وجوه دریافتی اقدام نماید. تعیین مبلغ فوق به نسبت 
گردش ماهیانه حوزه صندوق هر مرکز یا بیمارستان و همچنین مقدار مبلغ استرداد 
ماهانه مشخص خواهد شد. الزم به ذکر است مبلغ تنخواه می بایست پایان هرسال 

واریز و مجدداً در ابتدا سال تأمین گردد.



14

وجوه نقد:
اصطلح نقد در حسابداری به پول و هر نوع سندی گفته می شود که به عنوان سپرده 
دیداری موردقبول بانک باشد. مانند: اسکناس، سکه های فلزی رایج کشور، چک، 
حواله نقدی و سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز. بنابراین اقلمی 
نمی شود.  شمرده  نقد  وجوه  جزو  پستی  تمبر  و  مدت دار  برات، چک  سفته،  نظیر 

چک های مدت دار جزء مطالبات به حساب می آید.
اداره وجوه نقد:

 به خاطر اهمیتی که وجوه نقد نسبت به سایر اقلم دارایی دارد باید به نحو صحیح 
اداره، کنترل و مدیریت شود. هدف از اداره وجوه نقد عبارت است از:

1. جلوگیری از سرقت، تقلب و استفاده نادرست از وجوه نقد.
2. نگهداری مدارک صحیح از دریافت ها و پرداخت ها و موجودی نقد.

3. فراهم آوردن موجودی نقد کافی برای واریز تعهدات جاری.
4. سرمایه گذاری وجوه نقد بلاستفاده.

تودیع تمام دریافت های نقدی به بانک:
تمام دریافت های نقدی باید بی درنگ به حساب بانک واریز شود و هیچ پرداختی از 

محل دریافت های نقدی انجام نگیرد.
حساب  بستن  با  هم زمان  درمانی  واحدهای  در  نقدی  درآمدهای  شناسایی  زمان 
تأکید می گردد که درآمدهای نقدی می بایست  صندوق و به صورت روزانه است. 
به صورت روزانه به حساب های غیرقابل برداشت واریز گردد و از نگهداری وجه نقد 

به هر شکل ممانعت به عمل آید.
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تبصره:
درآمدهای نقدی بهداشتی نیز می بایست حتی االمکان به صورت روزانه به حساب های 
غیرقابل برداشت واریز گردد. در غیر این صورت و در صورت وجود دالیل موجه 
مبنی بر عدم واریز روزانه، ضمن رعایت کنترل های داخلی بر وجوه نقد، حداکثر 

زمان تأخیر در واریز به حساب، سه روز است.

با توجه به اهمیت و حساسیت کنترل و نظارت بر وجوه نقد و جلوگیری از انباشت 
جبران ناپذیری  خسارات  گاهّا  و  مخاطرات  باعث  که  صندوق  در  دریافتی  وجوه 
می گردد؛ کلیه مراکز درمانی و غیر درمانی که وجه نقد دریافت می کنند مکلف اند از 
دستگاه کارت خوان استفاده نمایند. خاطرنشان می گردد نظارت مستمر بر عملکرد 
دستگاه کارت خوان بر عهده صندوقدار خواهد بود و نظارت های هفتگی و ماهیانه 

به ترتیب بر عهده مسئول صندوق و مسئول درآمد واحد است.

نظارت و کنترل عملیاتی وجوه نقد:
در خصوص نظارت و کنترل بر وجوه دریافتی الزامی است، پس از شمارش وجه 
از  با تهیه گزارش  پایان شیفت کاری، صندوق دار به همراه مسئول صندوق  در 
کنترل  را  دریافتی  وجوه  و...(  تروند  سایار،  فصیح،  اترام،   ،HIS( مربوطه  سامانه 
یا اضافه،  و فرم صورت وضعیت صندوق تکمیل گردد. در صورت وجود کسری 
صندوقدار  توسط  نیز  کسری  مبلغ  و  واریز  دریافتی  وجوه  همراه  به  اضافه   مبالغ 

تأمین می گردد.
مسئولین مربوطه )مسئول صندوق، مسئول درآمد، رئیس امورمالی( موظف اند به ترتیب؛ 
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روزانه، هفتگی و ماهانه نسبت به کنترل وجوه دریافتی با پرینت بانکی اقدام نمایند.
اسناد دریافتنی: به مطالباتی که در قبال آنها یک سند بدهی رسمی )برای مثال 
چک یا سفته( در تأیید بدهی از مشتریان دریافت می شود اسناد دریافتنی نامیده 
می شود. مدت وصول اسناد دریافتنی با هماهنگی مسئول امورمالی و مدیریت مرکز 
گردید.  خواهد  تعیین  دانشگاه  در  شاغل  پرسنل  از  یکی  و ضمانت  بیمارستان  یا 

)مدت زمان مذکور نباید از 2 ماه تجاوز نماید(
نظارت و کنترل عملیاتی اسناد دریافتنی:

در خصوص نظارت و کنترل بر اسناد دریافتی الزامی است، صندوقدار و مسئول 
صندوق در پایان شیفت کاری پس از مطابقت اسناد دریافتنی با گزارش سامانه 
وضعیت  صورت  فرم  تکمیل  و  و...(  تروند  سایار،  فصیح،  اترام،   ،HIS( مربوطه 
اختصاصی  درآمد  حساب  بانک  به  روزانه  به صورت  را  دریافتنی  اسناد  صندوق، 

غیرقابل برداشت جهت وصول به موقع واگذار می نمایند.
مسئول درآمد هر واحد موظف است ضمن شناسایی و ثبت به موقع اسناد دریافتنی 
در نرم افزار امورمالی، در خصوص ردیابی و کنترل اسناد تا زمان وصول پیگیری های 

الزم را مبذول نماید.
پیش دریافت: 

چنانچه قبل از ارائه خدمات، وجهی از مشتریان دریافت شود، وجه دریافت شده 
تحت عنوان پیش دریافت محاسبه خواهد شد.

نظارت و کنترل عملیاتی پیش دریافت:
در خصوص نظارت و کنترل بر پیش دریافت الزامی است، پس از شمارش وجه در 
پایان شیفت کاری، صندوقدار به همراه مسئول صندوق با تهیه گزارش از سامانه 
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مربوطه )HIS، اترام، فصیح، سایار، تروند و...( وجوه پیش دریافت را کنترل و فرم 
صورت وضعیت صندوق تکمیل گردد. وجوه پیش دریافت نیز مانند وجوه دریافتی 
و همراه آن وجوه می بایست، روزانه و پایان هر شیفت به حساب درآمد اختصاصی 

غیرقابل برداشت واریز گردد.
نکته: بر اساس بند 3 اطلعیه شماره 11 ستاد کشوری طرح تحول سلمت به 
شماره 400/3614/د مورخ 93/3/2، اخذ پیش دریافت از بیماران اورژانس مجاز 
بر اجرای بهتر فرایندها  امورمالی و کنترل  با توجه به تشخیص مدیریت  نیست. 
باید  اورژانس  غیر  بیماران  از  دریافت  پیش  میزان  حداکثر  ارباب رجوع،  تکریم  و 
بیشتر  مبالغ  اخذ  باشد.  درخواستی  خدمات  تخمینی  هزینه  درصد   20 با  متناسب 

مجاز نیست.

نظارت و کنترل عملیاتی برگشت وجه به بیمار:
در خصوص عودت وجه به بیمار موارد زیر الزامی است؛

• برگه خلصه صورتحساب در بیماران بستری و برگه رسید پذیرش در بیماران 
سرپایی

• فیش واریزی یا رسید کارت خوان
• تأییدیه مسئول درآمد و رئیس حسابداری

باال، دریافت  مبالغ  )در صورت  بر دریافت وجه.  تأیید دریافت کننده وجه مبنی   •
تأییدیه به صورت مکتوب الزامی است(
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فصل چهارم
بایگانی اسناد مثبته حوزه صندوق:

در بایگانی اسناد مربوط به وجوه نقد دریافتی و وجوه واریزی توسط کارت خوان که 
از اهمیت بسزایی برخوردار است، اسناد مثبته ای چون؛ اصل فیش بانکی با تأییدیه 
بانک )چاپ سیستمی توسط بانک الزامی است(، گزارش کارت خوان، گزارش سامانه 
ریز خدمت(، صورت وضعیت صندوق  و  دار  تفکیک شیفت، صندوق  )به  مربوطه 
)تکمیل شده با مهر و امضاء( جهت کنترل های دوره ای و همچنین پاسخگویی به 

ارگان ها و سازمان های نظارتی الزامی است.
در بایگانی اسناد مثبته مربوط به اسناد دریافتنی، کپی چک با مهر برابر اصل توسط 
ریز  و  دار  شیفت، صندوق  تفکیک  )به  مربوطه  سامانه  گزارش  مسئول صندوق، 
خدمت(، صورت وضعیت صندوق )تکمیل شده با مهر و امضاء( جهت کنترل های 

دوره ای و همچنین پاسخگویی به ارگان ها و سازمان های نظارتی الزامی است.
در بایگانی اسناد مثبته مربوط به پیش دریافت گزارش سامانه مربوطه )به تفکیک 
پیگیری  و  شناسایی  جهت  دریافت(  پیش  یا  ودیعه  مبلغ  و  دار  صندوق  شیفت، 
ارگان ها  به  تا حصول درآمد و کنترل های دوره ای، همچنین پاسخگویی  به موقع 
و سازمان های نظارتی الزامی است. اسناد مثبته واریز وجوه پیش دریافت از قبیل 

فیش بانکی یا رسید کارت خوان می بایست به مستندات مذکور پیوست باشد.
یا گزارش  بیمار  بیمار، صورتحساب  به  برگشت وجه  به  مثبته مربوط  اسناد  بایگانی  در 
سامانه مربوطه )به تفکیک شیفت، صندوقدار و ریز خدمت بیمار(، فیش واریزی یا عملکرد 
کارت خوان، همچنین دریافت رسید از دریافت کننده وجه عودتی جهت کنترل های دوره ای 

و همچنین پاسخگویی به ارگان ها و سازمان های نظارتی الزامی است.
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واریز  از  پس  می بایست  تنخواه،  وجه  برگشت  به  مربوط  مثبته  اسناد  بایگانی  در 
وجه تنخواه به حساب درآمد اختصاصی اسناد مثبته آن )فیش واریز ممهور به مهر 
بانک و چاپ سیستمی، رسید کارت خوان( جهت کنترل های دوره ای و همچنین 

پاسخگویی به ارگان ها و سازمان های نظارتی به مستندات پیوست گردد.
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فصل پنجم
نکات بسیار مهم:

 • پرداخت هرگونه وجهی به هر عنوان )علی الحساب، تنخواه به پرسنل یا کارپرداز و ...(
از محل نقدینگی صندوق تخلف و غیرقانونی محسوب گردیده و مشمول جرائم 
بود.  خواهد  صندوق  مسئول  و  واحد  امورمالی  مسئول  دستور  صادرکننده  برای 
همچنین مطابق اصل 53 قانون اساسی و ماده 7 آیین نامه مالی و معاملتی وزارت 
موظف اند  آن  اجرایی  واحدهای  و  مؤسسه  پزشکی،«  آموزش  و  درمان  بهداشت 
درآمدهای اختصاصی خود را با ذکر شناسه واحد به این حساب ها )حساب درآمد 

اختصاصی هر واحد( واریز نمایند«.
• کلیه پرسنل شاغل در حوزه صندوق مراکز بهداشتی و درمانی می بایست ابلغ 
صندوقدار با توجه به شرح وظایف محوله داشته باشند که در صورت نداشتن ابلغ 

موجب رفع مسئولیت خواهد شد.
درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  مدیر  با  واحد  در  این دستورالعمل  اجرای  • مسئولیت 

رئیس امورمالی و مسئول درآمد خواهد بود.
• در هنگام اخذ اسناد دریافتنی، دریافت کننده می بایست اطمینان کامل از صحت 

تکمیل چک و اسناد، مطابق قانون تجارت و قانون های مربوطه حاصل نمایید.
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فصل ششم
عوامل اثربخش کنترل های داخلی بر عملکرد حوزه صندوق مراکز درمانی

1. واریز روزانه وجوه دریافتی توسط صندوقداران به بانک
و   HIS بیمارستانی  نرم افزارهای  در  خدمت  ریز  به  درآمد  به موقع  شناسایی   .2

نرم افزارهای مالی
3. شناسایی و کنترل مبالغ استرداد مراکز درمانی

4. شناسایی و کنترل برگشت از درآمد و تخفیفات صندوقداران مراکز
5. کنترل های داخلی بر سامانه ها و نرم افزارهای مورداستفاده صندوقداران

6 . نظارت و کنترل بر دسترسی های صندوقداران به نرم افزارهای مالی صندوق
7. نظارت و کنترل بر محیط های صندوقداران و ایجاد عوامل کنترل های محیطی 

مانند ایجاد باجه، گاوصندوق، دوربین های مداربسته
8 . کنترل و نظارت بر وجوه برگشتی و رد وجوه و ایجاد تنخواه برای کنترل رد وجوه
9. نظارت و برنامه ریزی بر شیفت های صندوقداران و کنترل ساعات شیفت دهی
10. جلوگیری از هدر رفت منابع درآمدی و شناسایی راهکارهای افزایش درآمد

کارت خوان  دستگاه  یا  نوبت دهی  دستگاه  مانند  کنترلی  مکانیسم های  ایجاد   .11
برای کنترل های سیستمی اثربخش وجوه

12. رعایت و کنترل در اجرای دستورالعمل ها و الزامات قانونی در کنترل وجوه نقد
13. شناسایی و کنترل وجوه نقد دریافتی به عنوان علی الحساب و ردیابی به موقع آنها

14. قابلیت اعتماد بر گزارش دهی و اتکاپذیری بیشتر ارقام و اعداد درآمدی
15. نظارت بر عملکرد کارکنان بر مبنای شاخص کارکرد هر شخص و جلوگیری 

از ازدیاد نیرو در صندوق ها به عنوان صندوق دار
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16. شناسایی کسری و اضافه صندوق و کنترل به موقع آن
17. اعمال تفکیک وظایف و مسئولیت پاسخگویی در خصوص وظایف محوله.

18. حفظ و حراست از اموال و دارایی های موجود در حوزه صندوق
19. ایجاد وحدت رویه در خصوص اعمال روش های ارائه خدمت و رضایت مندی 

بیشتر ارباب رجوع
20. اصلح ساختار سازمانی در حوزه صندوق در خصوص تعالی فرهنگ سازمان.
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فصل هفتم
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