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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  
درمانی  سبزوار

کارگاه آموزشی
حقوق و مزایا
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Accounting fraud



با حضور  مسئولین مالی و کارشناسان

حقوق و مزایای واحد ها دانشگاه 

نوباغی:ارائه کننده
94زمستان 3



پرسنلایجادوتعریف
:نکات الزم در قسمت اطالعات شخصی

(خروجی تامین اجتماعی)ثبت اطالعات کامل بر اساس شناسنامه
دقت در ثبت کد ملی کارمند
دقت در ثبت شماره حساب
ثبت دقیق شماره تلفن همراه کارمند جهت دسترسی در مواقع اضطرار

دقت در انتخاب وضعیت ایثارگری
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تعریف و ایجاد پرسنل
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پرسنلایجادوتعریف
:نکات الزم در قسمت اطالعات شغلی

(انهمهم بعلت محاسبات اضافه کار و حقوق خز)ثبت دقیق نوع استخدام

5عدم تغییر نوع استخدام کارکنان قرارداد کار معین  کد
2و در سایر شهرهاکد( درصدی)1انتخاب نوع مالیات در سبزوارکد
(مستمر و نامستمر)عدم تغییر اطالعات مربوط به جدول مالیات
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تعریف و ایجاد پرسنل
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:نحوه پر کردن  جدول درآمد مستمر
د که این قسمت از نرم افزار جهت  محاسبات مالیات حقوق کارکنانی استفاده می شو

:در شرایط ذیل به پرسنل هر واحد اضافه میشوند
ز کارکنان طرحی یا استخدامی جدید و یا انتقالی از سایر ادارات و دانشگاه ها  بج

فروردین ماه  
“ حتمابعبارتی اگر کارمندی  از اردیبهشت ماه به بعد ، حقوق بگیر  واحد شود باید

فزار این جدول بر اساس تاریخ اجرای حکم  تکمیل تا معافیت مالیاتی توسط نرم ا
محاسبه گردد

:نکته
سط در صورتی که کارمندی در بین واحد های دانشگاه جابجا شود و این جابجایی تو

مدیر سیستم صورت پذیرد نباید این جدول تکمیل شود 
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تعریف و ایجاد پرسنل
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:اطالعات بیمه ای تامین اجتماعی 
ی شودتاریخ شروع بیمه و تاریخ پایان بیمه  با دقت تکمیل و بررس
خص بیمه  در صورتی که تاریخ بیمه منقضی شده باشد سیستم برای ش

کسر نخواهد کرد

ید بعد از تغییر محل خدمتی کارمند،کارگاه بیمه شخص در واحد جد
باید تغییر یابد

شغل کد شغل به واسطه احتمال سخت بودن برخی مشاغل،متناسب با
کارمند تکمیل گردد
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:اطالعات بیمه ای  تامین اجتماعی
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:اطالعات بیمه ای خدمات درمانی
ی شودتاریخ شروع بیمه و تاریخ پایان بیمه  با دقت تکمیل و بررس
خص بیمه  در صورتی که تاریخ بیمه منقضی شده باشد سیستم برای ش

کسر نخواهد کرد
تعداد افراد اصلی و تبعی با دقت پر و تکمیل گردد

:نکته
بعد از نامه اداره خدمات درمانی“ حذف و یا اضافه نمودن افراد تبعی باید حتما

صورت پذیرد
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:اطالعات بیمه ای  خدمات درمانی
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:افراد بیمه ای تبعی در خدمات درمانی
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:طبقه بندی افراد در خدمات درمانی 
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: بیمه شده اصلی
داخت مشمول مقررات بیمه سالمت موضوع قانون بیمه همگانی سالمت باشد و پس از پر"فردی است که راسا•

حق السهم مشمول استفاده از مزایای بیمه سالمت قرار می گیرد
:1بیمه شده تبعی 

می شوند ، اطالق میحق سرانه به افرادی که در هر خانوار بر اساس ضوابط ، مشمول دریافت سهم دولت از •
:و شامل. گردد

کارمند مردهمسر اول: الف•
سالگی 22همسر اول و فرزندان کارکنان دولت تا سن : ب•
.  فرزندان اناث درصورتیکه تازمان ازدواج یا اشتغال:ت•
.  سالگی25فرزندان ذکور در صورت ادامه تحصیل تا سن : ث•
در ) سال 25و ( در صورت عدم ادامه تحصیل ) سال 22چنانچه یکی از فرزندان ذکور در سنین کمتر از : ج•

اقدام به ازدواج نمایند، همـچنان از یارانه دولت بهـره مند خواهند بـود ولـی همـسر و ( صورت ادامه تحصیل
.محسوب می شوند3فرزندان آنان تبعی 

.ندبا حکم مراجع قضایی خانم های شاغل تحت کفالت مادر می باشند در شمول یارانه دولت قرار می گیر: چ•
.فرزندان محجور براساس رأی مراجع قانونی بـدون محدودیت سنی : ح•
.در صورتیکه شوهر طبق حکم قضایی تحت کفالت همسر قرار گیرد: خ•
(رد کارمند م-از طریق پدر.) از یارانه برخوردار می شوندفرزندان اناث مطلقه به شرط عدم اشتغال به کار: د•

http://77.104.85.179/Html/saraneh/main_saraneh.htm


:طبقه بندی افراد در خدمات درمانی 
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:1درجه2بیمه شده تبعی
ردد این به افرادی که با پرداخت حق سرانه کامل از طرف بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار می گیرند اطالق می گ

. د همسر دوم و به بعد کارمند ، در صورتیکه مشمول دریافت سهم دولت از حق سرانه نمی باش(1: افراد شامل 
همسر و تمامی فرزندان کارمند زن( 2

:2درجه2بیمه شده تبعی
حق سرانه مازاد بر حق سرانه کامل  9/2به کلیه افراد معرفی شده از جانب بیمه شده اصلی که مشمول پرداخت •

:می باشد اطالق می گردد که شامل 
پدر و مادر (1•
پدر و مادر همسر (2•
خواهران و برادران مجرد (3•
خواهران و برادران مجرد همسر(4•
پدر بزرگ و مادر بزرگ(5•
همسر و فرزندان وظیفه بگیران (6•
ناپدری و نامادری و فرزندان آنان (7•
( عروس ، داماد ، نوه ) همسر و فرزندان فرزند کارمند (8•
فرزند خوانده کارمند یا همسر وی (9•
فرزندان حاصل از ازدواجهای قبلی هر یک از والدین (10•
فرزندان مذکر و مونث که از شمول استفاده از سهم دولت از حق سرانه خارج شده باشند (11•



:اقالم مشمول بازنشستگی
تمام اقالم حکم حقوقی 

:بجز
کمک هزینه اوال

کمک هزینه عائله مندی
فوق االده مناطق کمتر توسع یافته

فوق االده نوبت کاری

سهم کارمند%=9ضربدر 
سهم کارفرما%=13/5ضربدر 17



:اقالم مشمول بازنشستگی
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:اقالم مشمول تامین اجتماعی
تمام اقالم حکم حقوقی 

:بجز
کمک هزینه اوال

کمک هزینه عائله مندی
فوق العاده مناطق کمتر توسع یافته

فوق العاده نوبت کاری

سهم کارمند%=7ضربدر 
سهم کارفرما%=20ضربدر
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:اقالم مشمول تامین اجتماعی

20



:قانون تشکیل صندوق پس انداز کارکنان دولت
ه به دولت اجازه داده می شود به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا ب

های  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت( اعم ازرسمی، ثابت و پیمانی)درخواست هر یک از مستخدمین شاغل 
:دولتی

حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم، نزد یکی از- الف 
حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده%(35)بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از( 1)
.دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید

فوق از محل( الف)سهم پس انداز هر مستخدم موضوع بند % 100هر ماه برابر -ب 
اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به عنوان پس انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی

.به حساب سپرده ثابت جداگانه ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند
نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا

شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایه گذاری، با رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون
سود علی الحساب متعلق به هر یک از. ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد

.بایستی به همان حساب واریز گردد( 1)، ماده (ب)و ( الف)حسابهای موضوع بندهای 
، در زمان اشتغال(1)ماده ( ب)و ( الف)موجودی حسابهای موضوع بندهای -3 ماده 

.مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت می باشد
اعم از اصل( 1)ماده ( ب)و ( الف)کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای -4 ماده 

وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و ثابت به هنگام بازنشستگی،
بازخریدی و ازکار افتادگی یا خروج از خدمت به دالیل دیگر و درمورد مستخدمین پیمانی

.به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به طور یکجا در وجه آنان پرداخت می شود
درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود-5 ماده 

حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی حساب پس انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم
قانون( 86)از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 

استخدام کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد
21



:ماخذ هر ساعت اضافه کار
:رکنان رسمی،پیمانی،آزمایشی،طرحیکا

176فوق العاده مدیریت تقسیم بر +حق شاغل+حق شغل

:3کارکنان تبصره 
160جذب هیات امنا تقسیم بر +فوق العاده جذب+فوق العاده شغل+حقوق مبنا

:5و 4کارکنان تبصره 
157/7حقوق مبنا تقسیم بر 
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مســـپـــاسـگــزارشـــــماشکیـــبــــــاییوصـــبراز


