رویداد مالی  )1واریز وجه به حساب مخصوص طرح تحول سالمت در بانک ملت
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2931
ثبت مربوط به ستاد
فرض یک  :در صورتیکه بانک عامل دانشگاه بانک ملت باشد

ثبت مربوط به بیمارستان
واحدهای تابعه ثبت ندارند

 011001بانک پرداخت  -طرح تحول نظام سالمت

 001010اعتبارات
تفصیل  2اعتبارات /11073111-1/...شناسه دانشگاه 37/22 /
فرض دو  :در صورتیکه دانشگاه در بانک عامل خود حساب جدید افتتاح
نموده است

واحدهای تابعه ثبت ندارند

 011011بانک عمومي

 001010اعتبارات
تفصیل  2اعتبارات /11073111-1/...شناسه دانشگاه 37/22 /
در صورتیکه یک دانشگاه قصد داشته باشد از حساب بانک
ملت به منظور توزیع اعتبار استفاده ننموده و اعتبارات
برنامه طرح تحول سالمت را ابتدا به حسابی جدید
دربانک عامل خود واریز و سپس اقدام به توزیع در
واحدهای خود نماید از این ثبت استفاده نماید .كماكان
دستور العمل های قبلی مبنی بر وجود حساب تحول نزد
بانک ملت به قوت خود باقی است .

تذكر:در صورتي كه دانشگاه ثبتي بغير از ثبت های رويدادفوق( )0زده باشد نسبت به اصالح آن در سال  19اقدام نمايد.

رویداد مالی  )2واریز اعتبار بسته « کاهش فرانشیر » به حساب بیمارستانها از طرف ستاد
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به ستاد

ثبت مربوط به بیمارستان

فرض یک  :در صورتیکه بانک عامل دانشگاه بانک ملت باشد
 001910اعتبارات ارسالي ( مخصوص واحد مستقل)

 011001بانک تحول
001010

خدمات درماني

 011001بانک تحول
به دلیل اینکه خدمتی ارائه نگردیده لذا واحدهای تابعه از
سرفصل پیش دریافت اعتبار استفاده می نمایند .دیگر
دلیل استفاده از پیش دریافت امكان جابجایي بین برنامه
ها پس از پایش مي باشد
تفصیل  2اعتبارات /11073111-1/...شناسه دانشگاه 37/22 /

تفصیل  2اعتبارات /11073111-1/...شناسه دانشگاه 37/22 /
اعتبارات برای واحدها نیز تا زمان تمام شدن اعتبار فاز یک ستاد
سنواتی می باشد

فرض دو  :در صورتیکه دانشگاه در بانک عامل خود حساب جدید افتتاح
نموده است

 011001بانک تحول

 011001بانک تحول
 011011بانک عمومي
 001910اعتبارات ارسالي ( مخصوص واحد مستقل)

001010

خدمات درماني

به دلیل اینکه خدمتی ارائه نگردیده لذا واحدهای تابعه از
سرفصل پیش دریافت اعتبار استفاده می نمایند

 011001بانک تحول
تفصیل  2اعتبارات /11073111-1/...شناسه دانشگاه 37/22 /
در صورتیکه دانشگاه یک حساب جدیدی در بانک عامل
خود افتتاح كرده باشد از ثبت فوق استفاده می نماید .در
غیر اینصورت دیگرحساب بانک ملت بانک عمومی نبوده و
حساب مذكور «بانک تحول »011001می باشد

تفصیل  2اعتبارات /11073111-1/...شناسه دانشگاه 37/22 /
اعتبارات برای واحدها نیز تا زمان تمام شدن اعتبار فاز یک ستاد
سنواتی می باشد

رویداد مالی  )3واریز اعتبار بسته « ماندگاری پزشک » به حساب بیمارستانها از طرف ستاد
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به ستاد

ثبت مربوط به بیمارستان

فرض یک  :در صورتیکه بانک عامل دانشگاه بانک ملت باشد
 001910اعتبارات ارسالي ( مخصوص واحد مستقل)

 011001بانک تحول
( مخصوص واحد مستقل)  001910اعتبارات

 011001بانک تحول
تفصیل  2اعتبارات /11073111-2/...شناسه دانشگاه 31/22 /

تفصیل  2اعتبارات /11073111-2/...شناسه دانشگاه 31/22 /
اعتبارات برای واحدها نیز تا زمان تمام شدن اعتبار فاز یک ستاد
سنواتی می باشد

فرض دو  :در صورتیکه دانشگاه در بانک عامل خود حساب جدید افتتاح
نموده است

 011001بانک تحول

 011001بانک تحول
 011011بانک عمومي

( مخصوص واحد مستقل)  001910اعتبارات

 001910اعتبارات ارسالي ( مخصوص واحد مستقل)

 011001بانک تحول
تفصیل  2اعتبارات /11073111-2/...شناسه دانشگاه 31/22 /
در صورتیکه دانشگاه یک حساب جدیدی در بانک عامل
خود افتتاح كرده باشد از ثبت فوق استفاده می نماید .در
غیر اینصورت دیگرحساب بانک ملت بانک عمومی نبوده و
حساب مذكور «بانک تحول »011001می باشد

تفصیل  2اعتبارات /11073111-2/...شناسه دانشگاه 31/22 /
اعتبارات برای واحدها نیز تا زمان تمام شدن اعتبار فاز یک ستاد
سنواتی می باشد

رویداد مالی  )4شناسایی درآمد ماهانه ( فقط قسمت مربوط به یارانه سالمت )
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان

ثبت مربوط به ستاد
ستاد ثبتي ندارد
001910
001910

سازمانهای بيمهای طرف قرارداد
(تفصیل  1کاهش فرانشیز)

سازمانهای بيمهای طرف قرارداد
(تفصیل  1ترویج زایمان طبیعی)

011900
011900
ثبت فوق عالوه بر ثبتهای معمول كه برای شناسایی درآمد
نقدی و بیمه ای بیمارستان در دفاتر منظور می گردید ؛ درج
شود  .پیشنهاد می گردد كه به منظور ردیابی بهتر ثبت فوق
به صورت مجزا در سیستم درج شود

رویداد مالی  )5تسویه حساب سه ماهه بسته « کاهش فرانشیز » با بیمارستانهای تابعه پس از پایش عملکرد
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به ستاد
 001910اعتبارات ارسالي ( مخصوص واحد مستقل)

ثبت مربوط به بیمارستان
 011001بانک تحول
 001010پيش دريافت خدمات درماني

 011001بانک تحول

 081000كسور – كاهش فرانشيز
 001000برگشت درآمد – كاهش فرانشيز
( مخصوص واحد مستقل)  001910اعتبارات
(تفصیل  1کاهش فرانشیز) 001910

سازمان بيمهای

رویداد مالی  )6ارجاع بیمارمشمول بسته « کاهش فرانشیز»از یک بیمارستان به بیمارستان دانشگاهی دیگر
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان مبدا
001910

ثبت مربوط به بیمارستان مقصد
001911

011900

ثبت مربوط به ستاد
ثبت ندارد

011900

تسویه حساب ارجاع بیمارمشمول بسته « کاهش فرانشیز»از یک بیمارستان به بیمارستان
رویداد مالی )7
دانشگاهی دیگر – می بایست از طرف ستاد اعتبار به بیمارستان مقصد واریز شود
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان مبدا
001001

ثبت مربوط به بیمارستان مقصد
011001

001910

ثبت مربوط به ستاد
001910

001911
001001

091010
011001

001910
091010

مثال رویداد مالی  )1واریز  210111ریال به حساب مخصوص طرح تحول سالمت در بانک ملت
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2931
ثبت مربوط به ستاد

ثبت مربوط به بیمارستان

فرض یک  :در صورتیکه بانک عامل دانشگاه بانک ملت باشد

واحدهای تابعه ثبت ندارند

010111 011001

010111 001010
فرض دو  :در صورتیکه دانشگاه در بانک عامل خود حساب جدید افتتاح
نموده است

واحدهای تابعه ثبت ندارند

010111 011011

010111 001010

مثال رویداد مالی  )2واریز  20111ریال بابت بسته « کاهش فرانشیر » به حساب بیمارستان از طرف ستاد
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به ستاد

ثبت مربوط به بیمارستان

فرض یک  :در صورتیکه بانک عامل دانشگاه بانک ملت باشد
00111 001910

00111 011001
00111 001010

00111 011001
فرض دو  :در صورتیکه دانشگاه در بانک عامل خود حساب جدید افتتاح
نموده است

00111 011001

010111 011001
010111 011011
00111 001910

00111 011001

001010

00111

مثال رویداد مالی  )3واریز  10111ریال اعتبار بسته « ماندگاری پزشک » به حساب بیمارستان از طرف ستاد
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان

ثبت مربوط به ستاد
فرض یک  :در صورتیکه بانک عامل دانشگاه بانک ملت باشد
90111 001910

90111 011001
90111 011001

( مخصوص واحد مستقل) 90111 001910

مثال رویداد مالی  )4شناسایی درآمد خرداد ماه عملکرد بسته کاهش فرانشیز  20511ریال
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان

ثبت مربوط به ستاد
ستاد ثبتي ندارد

00811 001910
00811 011900

مثال رویداد مالی  )5تسویه حساب بسته « کاهش فرانشیز » با بیمارستان پس از پایش عملکرد  20411تأیید شد
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به ستاد
011 001910

ثبت مربوط به بیمارستان
011 011001
00111 001010

011 011001

011 081000

الزم به ذكر است از مبلغ  00011ريال تأييد شده در رويداد 00811 001000
مالي  9مبلغ  00111ريال توسط ستاد پرداخت شده و در اين

( مخصوص واحد مستقل) 00011 001910

رويداد تنها  011ريال باقيمانده را واريز مي نمايد

(تفصیل  1کاهش فرانشیز) 00811 001910

ثبت مبلغ ارائه خدمات ارجاع بیمارمشمول بسته « کاهش فرانشیز»از یک بیمارستان به
مثال رویداد مالی )6
بیمارستان دانشگاهی دیگر به مبلغ  111ریال
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان مبدا
001910

911

ثبت مربوط به بیمارستان مقصد
001911

911

911 011900

ثبت مربوط به ستاد
ثبت ندارد

911 011900

تسویه حساب ارجاع بیمارمشمول بسته « کاهش فرانشیز»از یک بیمارستان به بیمارستان
مثال رویداد مالی )7
دانشگاهی دیگر – می بایست از طرف ستاد اعتبار به بیمارستان مقصد واریز شود
سال ثبت ) دفاتر مالی سال 2939
ثبت مربوط به بیمارستان مبدا
001001

911

ثبت مربوط به بیمارستان مقصد
011001

911

911 001910

ثبت مربوط به ستاد
001910

911 001911
911 001001
911 001910

911
911 011001

ليست نام سازمانهای طرف قرارداد بيمه _ ( عناوين تفصيل ) 0

پيوست شماره 0

سرفصل حساب  / 001910زيرمجموعه ی شركتهای حقوقي دولتي (پيش كد ) 0

بيمه های پايه

بانکها

بيمه های تجاری

سازمانها

شركتها

خيريه ها

مراكز وابسته به وزارت متبوع

ساير

كد  001تا 011

كد 901تا 911

كد 001تا 011

كد 001تا 011

كد 801تا811

كد001تا011

كد  001تا 011

كد 101تا111

بيمه خدمات درماني

001

بانک سپه

901

بيمه ايران

001

صدا و سيما

001

فوالد

سطح يک روستايي

000

پست بانک

900

بيمه كارآفرين

000

شهردار ی

000

آتيه سازان حافظ

 800خيريه مهدی موعود 000

بيمه تأمين اجتماعي

091

بانک ملي

909

بيمه آسيا

009

زندانها

009

هواپيمايي آسمان

809

009

بيمه نيروهای مسلح

001

بانک توسعه صادرات

900

بيمه البرز

000

تربيت بدني

000

نفت

800

بيماران صعب العالج

بيمه كميته امداد

001

بانک صنعت و معدن 900

بيمه سامان

000

بهزيستي

000

ايران ترانسفر

800

هيأت امنای ذخيره ارز ی

000

كميته امداد  -متفرقه

000

بانک كشاورز ی

908

بيمه راز ی

008

زندان اوين

008

امور بهداشتي

008

بانک مسکن

900

بيمه سينا

000

بنياد شهيد

000

بانک توسعه تعاون

900

بيمه دانا

000

هالل احمر

000

بانک اقتصاد نوين

900

بيمه معلم

000

بانک پارسيان

901

بيمه پاسارگاد

001

بانک كارآفرين

991

بيمه ملت

091

بانک سامان

990

بيمه نوين

090

بانک پاسارگاد

999

بيمه پارسيان

099

تحول سالمت  -کاهش فرانشیز
تحول سالمت  -ماندگاری پزشک
تحول سالمت  -پزشک مقیم
تحول سالمت  -ارتقاء ویزیت
تحول سالمت  -هتلینگ
تحول سالمت  -بیماران ویژه
تحول سالمت  -زایمان طبیعی

781
782
783
784
785
786
787

بانک سرمايه

990

بيمه توسعه

090

بانک سينا

990

بيمه ميهن

090

بيمه دی

098

بانک شهر

998

بانک دی

 990بيمه ما ( ملت ايران) 090

بانک انصار

990

بيمه كوثر

090

بانک تجارت

990

بيمه آرمان

090

بانک رفاه

991

بانک صادرا ت

901

بانک ملت

900

بانک حکمت

909

بانک گردشگری

900

بانک ايران زمين

900

بانک قوامين

908

بانک خاورميانه

900

بانک مركزی

900

به منظور ايجاد وحدت رويه در شناسايي  ،ثبت و به خصوص گزارش گيری از اسناد ثبت شده  ،عناوين و كدهای فوق را

801

شيرخوارگاه آمنه

كهريزک  -سرای احسان

001

عينا" در سيستم حسابداری ايجاد و استفاده نماييد .

مصدومين ترافيکي

001

بيمارستان خانواده

101

نيازمندان

000

سازمان ملل

100

بيماران خاص

009

بنياد تعاون سپاه

109

000

SOS
مجلس

100

بيمارستان راز ی

108

سپاه حضرت رسول

100

100

پیوست شماره 2

تعریف کد و عناوین طرح تحول نظام سالمت در نرم افزار نظام نوین مالی
برنامه ( طرح تحول نظام سالمت )
برنامه سالمت در طرح هدفمندی یارانه ها _ کاهش فرانشیز پرداختی بیماران بستری

کد منبع مربوط

کد برنامه
83

10437000-1

حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

10437000-2

81

حضور پزشکان متخصص مقیم

10437000-3

81

ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت بیماران

10437000-4

81

ارتقاء کیفیت هتلینگ بیماران

81

10437000-5

کمک به برنامه " حفاظت مالی از بیماران صعب العالج  ،خاص و نیازمند "

10437000-6

83

برنامه ترویج زایمان طبیعی

10437000-7

83

کد

منبع

81

طرح تحول نظام سالمت  -جاری

81

طرح تحول نظام سالمت  -تملک دارائی های سرمایه ای
طرح تحول نظام سالمت  -اختصاصی

83

