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  دهیچک
  

هاي دولتی دستگاهندارد و در تمامی  را جامع اطالعات ارائه توان دولتی ایران سازمان هاي مالی نظام اینکه به توجه با مقدمه:
 بـه  اطالعات ارائه براي مالی جامع نظام استقرار است، نیازمند روبرو منابع ارزشمندي و محدودیت با سالمت بخش در ویژهبه

 پزشکی و خـدمات بهدشـتی درمـانی کاشـان     علوم دانشگاه در تعهدي حسابداري نظام استقرار راستاي در لذا، .است مدیران
 .پرداخته است مصارف و منابع بر آن تأثیر و تعهدي با نقدي حسابداري تفاوت میزان بررسی حاضر به پژوهش

 1390هـاي مـالی سـال    هـاي مـورد نیـاز آن از صـورت    داده کـه  است تحلیلی حاضر توصیفی پژوهش روش پژوهش:
 مربـوط  يهـا فـرم ، هـا داده گردآوري ابزار. استخراج شده است کاشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 و آزمـون  توصـیفی  آمـار  ازهـا  داده تحلیـل  بوده است. بـراي  نقدي حسابداري يهاداده و تعهدي حسابداري يهاداده به
  .است شده استفاده ايدو نمونه t پارامتري
بین منابع شناسایی شده در مبناي حسابداري نقدي نسبت به منابع شناسایی شده در مبناي حسـابداري تعهـدي در    ها:یافته

 از تعهـدي  حسـابداري  چنـین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان اختالف معنادار وجـود دارد. هـم  
دارد؛  معنـادار  دمات بهداشتی درمانی کاشـان اخـتالف  دانشگاه علوم پزشکی و خ در نقدي حسابداري با نیز مصارف نظر
  .است درصد 102 مصارف رشد و درصد 124 تعهدي روش به ثبت با منابع رشد کهطوريبه

 و جـاري  هـاي بـدهی  و هـا دارایـی  شناسـایی  افـزون بـر   تـوان می، تعهدي حسابداري نظام استقرار با گیري:نتیجه
 ارائـه  سـطح  حفـظ  بـراي  مـالی  کفایـت  بررسـی  نشـده، بـه   وصول و شده وصول هايهزینه و درآمدها و غیرجاري
  .پرداخت منابع تخصیص و مالی عملکرد ارزیابی چنین،هم و جامعه در قبال تعهدات ایفاي و خدمات

  

  .تعهدي، منابع، مصارف نقدي، حسابداري حسابداري :هاي کلیديواژه
 
 

                                                 
 .تهران و تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدعو استاد ی؛درمان یبهداشت خدمات تیریمد دانشیار 1.
 .تهران و تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه درمانی بهداشتی خدمات مدیریت . استادیار2
  .تهران و تحقیقات علوم واحد اسالمی دانشگاه آزاد درمانی بهداشتی خدمات مدیریت ارشد کارشناسی 3.
 و خـدمات بهداشـتی درمـانی    پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  اداري تحـول  دبیرکمیسیون و گذاريسیاست شوراي دبیر ؛دولتی تیریمد ارشد یکارشناس .4

 .کاشان

  .کاشانو خدمات بهداشتی درمانی  پزشکی علوم دانشگاه مالی امور مدیر ؛دولتی تیریمد ارشد یکارشناس .5
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  مقدمه
  

تر بـه  امروز، پیشرفت بر اساس دستیابی بیش در دنیاي
گذاري شـده اسـت. درسـتی    آوري پایهاطالعات و فن

تفکــر، بیــنش و اطالعــات الزم از وضــعیت موجــود و 
توانایی ایجاد تحول و تغییرات الزم از عـواملی اسـت   

هاي عـالی سـازمان   که مدیریت را در رسیدن به هدف
ک اقتصـادي  هاي کوچـ حتی واحد. )1( کندیاري می

توان بـدون اسـتفاده از اطالعـات صـحیح و     را هم نمی
  .)2( هنگام اداره کردبه

از میان اطالعات مختلفی که مدیران بـراي اتخـاذ   
هاي اصلی نیازمندند، اطالعـات مـالی اهمیـت    تصمیم

طور هاي مدیران بهزیادي دارد؛ چرا که بیشتر تصمیم
طــور بــه مســتقیم آثــار و پیامــدهاي مــالی داشــته و یــا

را تحت تـأثیر قـرار    سازمانغیرمستقیم وضعیت مالی 
 نظـامی طراحـی  تـوان بـا   که مـی طوري. به)1( دهدمی

صـحیح و   با مـدیریت در این زمینه و کارا و اثربخش 
با توجه . )3(به دنبال داشت اصولی، بهبود عملکرد را 

هـاى  دسـتگاه ي مـالی  فعلـى گزارشـگر   که نظامبه این
قـادر بـه    شـده) حسابدارى نقدى تعـدیل ( دولتى ایران

ــاس ــرد     انعک ــایج عملک ــالى و نت ــعیت م ــى وض واقع
 مشـکل کارگیرى بهینه منابع را بـا  هبنیست، ها دستگاه

 حسـابداري  نظـام  . این)4(رو ساخته است هجدى روب
 و اثربخشــی کنتــرل بــراي مناســب اطالعــات ارائــه از

 اسـت  نـاتوان  دولتـی  امـوال  و وجوه کلیه گوییپاسخ
، يبـه رشـد اقتصـاد    رو طیبـا توجـه بـه محـ     لذا،. )5(
 يبرامالی به اطالعات  ازینایران و  یاجتماعی و اسیس

 توان بـا یم ،رانیمد ییگوپاسخ يفایو ا يریگمیتصم

کـه اطالعـات    گـر ید نظـامی به  يحسابدار نظام رییتغ
 نـه یزم نیـ مهـم در ا  یگـام  ،کنـد یم ارائهرا  يدتریمف

  ).7- 6( برداشت
هــاى کــه از روش ،هــاي جــایگزیننظــاماز  یکــی
 يحسـابدار  نظـام در سـطح جهـان اسـت،    مـالی   نوین
در طـول دهـه گذشـته     کـه يطورهب). 4(است  يتعهد

ــالح  ــاماص ــال نظ ــا  یم ــا ج ــ ینیگزیب ــال  ای ــامانتق  نظ
 يتجـار شـبه  يتعهـد  يبه حسـابدار  ينقد يبدارحسا

 هامعامله گیرياندازه ). این مبنا بر8(شروع شده است 
ــدادهاي و ــد واقعــی روی ــزایش دارد تأکی ــث اف  و باع

 قابـل  و کامـل ، بـودن  هنگامطرفی، بهبودن، بیمربوط
  ). 9( شودمی حسابداري اطالعات بودنمقایسه

که در بخش سالمت نیز از یک طرف به دلیل این
 سـالمت  مراقبت هايهزینه حاضر، افزایش شرایط در
 یکی مانندها، بیمارستان اقتصادي رشد نرخ کاهش و
 هـایی سالمت، دغدغه نظام اصلی کنندگانمصرف از
ــراي را  حــوزه گــذارانو سیاســت اجرایــی مــدیران ب

 دلیـل بـه  دیگـر  اسـت و از طـرف   کرده ایجاد سالمت
شــود و مــی بخــش هزینــه ایــن در کــه منــابعی حجــم

 در نیازمنــد گیرنـدگان تصــمیم، محـدودیت آن منـابع  
  ).11و  10، 3اطالعات مفید هستند ( داشتن اختیار
وزارت  کـه نیـ ا دلیـل هبـ  زیو ن باالاساس موارد  بر

ــتاى     ــکى در راس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
توسـعه   پـنجم قـانون برنامـه    20بند الف مـاده  اجراي 

جمهــوري  ، فرهنگــی و سیاســیاجتمــاعی ،اقتصــادي
ــانون مــدیریت خــدمات  16و مــاده اســالمی ایــران  ق

خــدمات و  کشــورى، بــراي تعیــین بهــاى تمــام شــده 
ها و دریافـت بهـاى آن، درصـدد تغییـر روش     فعالیت
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ــوم پزشــکى  حســابدارى خــود و دانشــگاه  و هــاى عل
از حســابدارى نقــدى بــه خــدمات بهداشــتی درمــانی 

ــت،    ــده اس ــل برآم ــدى کام ــابدارى تعه ــن حس در ای
 مبنـاي  رییـ تغ یبررسـ  ابـ  پژوهش سعی بر آن است که

 راآني، میـزان تفـاوت   بـه تعهـد   ياز نقد يحسابدار
منــابع و مصــارف دانشــگاه علــوم پزشــکی و      يرو

  .سنجیدخدمات بهداشتی درمانی کاشان 
  

  مبانی نظري پژوهش
 بخـش  تـا  شد موجب اخیر دهه دو وقفهبی هايتالش

 توسعه کشورهاي محلی هايحکومت و هادولت عمومی
بیسـتم،   قـرن  آخر هايسال توسعه در حال در بعضاً و یافته

 دسـت  عملیـاتی  و مـالی  گزارشـگري  مـدرن  هـاي نظام به
 در عملیـاتی  و مـالی  گوییپاسخ وظیفه انجام ضمن و یافته

 نظـــام نیـــاز مـــورد مـــالی شـــهروندان، اطالعـــات قبـــال
 کننـد  فـراهم  را دولـت  مـالی  آمار نظام و ملی هايحساب

ــد 12( ــد در) 2002(). دیامونـ ــرورت تأییـ ــالح ضـ  اصـ
مـدیریت،   نـوین  الگوي که کندمی بیان دولتی حسابداري

 مـدیریت  اساسـی  ابزارهـاي  روز رسانی به و ارتقاء مستلزم
 اطالعـات  کـردن فراهم منظور به حسابداري سامانه ویژهبه

 طـول  ). در ایـن راسـتا، در  6( اسـت  موقـع به و دقیق، مفید
 انتقـال  یـا  جـایگزینی  بـا  مـالی  نظام اصالحات گذشته دهه
 شـده  شـروع  تعهـدي  حسابداري به نقدي حسابداري نظام
  ).8( است

  
  مبناي حسابداري نقدي

 در تغییـر  گونـه  نقدي، هر مبناي بر حسابداري در
. اسـت  نقـد  وجـه  مبادله مستلزم مؤسسه مالی وضعیت

 در و شناسـایی  زمانیها هزینه و درآمدها نظام این در
 و دریافـت  هـا آن نقـد  وجـه  کـه  شـود مـی  ثبت دفاتر

ــود پرداخــت ــن ). در13( ش ــه روش ای ــل ب اینکــه دلی
ي پرداختنــی، هــادریــافتنی، حســاب  يهــاحســاب

شـود،  هـا ثبـت نمـی   پرداخـت پـیش  و هـا دریافتپیش
 مـالی  يهـا صورت در مالی رویدادهاي اعظم قسمت
 مـالی  هايگزارش و اطالعات لذا، شود.نمی منعکس
تـوان گفـت   یعنی، مـی  .شودنمی تهیه واقعی و شفاف

 در غیرنقـدي  مـالی  يهـا فعالیـت  نکـردن که مـنعکس 
 از جـامع  ارزیـابی  مالی، نداشـتن  يهاصورت و دفاتر
 عملکـرد  ارزیـابی  ویـژه بـه  سـازمان  يهـا فعالیت کلیه

حسابداري  موازین و اصول مدیریت و رعایت نکردن
 دالیـل  هاي مبنـاي نقـدي اسـت. بـه    عیب تریناز مهم

ــده، ــر شـ ــاحب ذکـ ــرانصـ ــامع و نظـ ــه مجـ  ايحرفـ
 حسـابداري  نظـام  اجراي و تنظیم و حسابداري، طرح

ــه ــدي روش ب ــیه را نق ــی توص ــدنم ــا در14( کنن  ) ام
 انجـام  وجـود  ایـران (بـا   دولتی يهاسازمان بسیاري از

موجـود در نظـام حسـابداري و     يهـا از اصالح یبرخ
ــراي ثبــت یگزارشــگري بخــش عمــوم ــان ب )، همچن

 لیاز مبنـاي حسـابداري نقـدي تعـد     یمال دادهايیرو
  ).15( شودیشده، استفاده م

  
  مبناي حسابداري تعهدي
ــورها  ــب کش ــعه  يدر اغل ــهیتوس ــ افت از  یو برخ

هــاي دلیــل نقــص بــه در حــال توســعه  يکشــورها
تغییــر  نــهیزمحســابداري نقــدي، اقــدامات زیــادي در 

 يتعهــد ایــو  يبــه تعهــد ينقــد ي ازحســابداريمبنــا
  ).7انجام شده است ( هشد لیتعد
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تحقق درآمد  ای لیزمان تحص ،يتعهد کردیدر رو
است که درآمد بر اثر ارائه کاال یـا خـدمت،    یهنگام

 نیـ در ا نقـد  . لذا، زمـان وصـول وجـه   شودیکسب م
و  لیبلکه زمان تحص ردیگیروش مورد توجه قرار نم

 تیـ درآمـد اهم و ثبـت   ییتحقق درآمـد در شناسـا   ای
هـا زمـان   نـه یو ثبت هز ییشناسا يمبنا ن،یچندارد. هم

  ). 13است ( هانهیتحمل هز ایو  جادیا
 عمومی بخش در تعهدي نظام به کشورهایی که

ــد آورده روي ــدف دارايان ــايه ــترك ه ــر مش  زی
  هستند:

  ،مدیریت عملکرد کامل ارزیابی امکان کردن فراهم .1
  مالی، مدیریت بهتر تسهیل .2
  ،هابرنامه يهاهزینه درك بهبود .3
  منابع، تخصیص براي سودمند اطالعات به دسترسی .4
  و مالی گزارشگري بهبود .5
 .)16( نقد وجه و دارایی مدیریت بهبود به کمک .6

منظور تأکید بـر اهمیـت تغییـر مبنـاي     چنین، بههم
تـوان بـه کشـورهایی    سالمت می حسابداري در بخش

در سال  ونانیدولت مانند یونان و بلژیک اشاره کرد. 
ــاده 2003 ــام  پی ــازي نظ ــابدارس ــد يحس را در  يتعه

و  ییتـا بتوانـد کـارا    آغاز کرد یعموم يهامارستانیب
خـدمات را  و  دیـ تول در ییجوو صرفه شتریب یاثربخش

 يهانمارستایب، 1980ي دهه انیدر پا). 8(داشته باشد 
مبناي حسـابداري خـود را بـه مبنـاي تعهـدي       کیبلژ

  ).17( تغییر دادند
  

  منابع و مصارف
 يجملـه با اعتقاد بـه   يتعهد يطرفداران حسابدار

کـرد کـه    تیریتـوان مـد  را مـی  يزیـ تنها چ« معروف
کننـد بـا   ، اسـتدالل مـی  »کرد يریگبتوان آن را اندازه

 يریگامکان اندازه يتعهد يحسابدار کهنیتوجه به ا
هــا، درآمــدها یهــا، بــدهیــیتــر داراقیــو گــزارش دق

 لیتوانـد موجـب تسـه   یم، کندیها را فراهم منهیوهز
یعنـی، امکـان سـنجش     .)18(اقالم شود  نیا تیریمد

منابع به طور کامل که شامل وجـوه و امکانـات بـراي    
ــت ــدهیانجــام فعالی ــا (ب ــاه ــدهی يه  هــايجــاري، ب

ــدهاي  ــاري، درآم ــاتی غیرج ــاتی) و  و عملی غیرعملی
 شـده مصارف مربوط به آن کـه شـامل مخـارج واقـع    

ــراي ــب ب ــی  کس ــت (دارای ــد اس ــادرآم ــاري،  يه ج
 و عملیــاتی يهــاهزینــه و غیرجــاري يهــادارایــی

چنـین،  ). هم19( غیرعملیاتی) در این مبنا فراهم است
در هـر   ازمانعملکـرد سـ   تواندمی يتعهد يحسابدار

  ).20( طور صحیح ارزیابی کنددوره را به
در حال حاضر در نظام حسابداري نقدي ایـران  

 ، اعتبـارات هـا دارایـی  منابع شامل اعتبارات تملـک 
است که منابع مالی اختصاصی  اي و اعتباراتهزینه

اي از ها و اعتبـارات هزینـه  اعتبارات تملک دارایی
و  10محل منابع عمومی دولت موضوع مفاد مـواد  

قانون محاسبات عمومی و اعتبارات اختصاصـی   12
هاي اختصاصی کسب شده به وسیله از محل درآمد
هاي اجرایی خاص موضوع مفاد ماده برخی دستگاه

شود و مصارف آن به می قانون محاسبات تأمین 14
هاي مبادله شده در قالـب هزینـه   نامهاستناد موافقت

ــک ــی تمل ــاراتهــادارای ــه ، اعتب ــه هزین اي، هزین
اي اختصاصی براي امورجـاري و سـرمایه   اعتبارات

  ).21شود (می
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  پیشینه پژوهش
 تبـدیل  اثـرات  بررسى به پژوهشی در گرد و کریمی

 بـر  کامـل  تعهـدى  حسـابدارى  بـه  نقـدى  حسابدارى
 و پزشـکى  علـوم  دانشـگاه  عملیـاتى  و مالى عملکرد
از طریــق  بهشــتى شــهید درمــانى بهداشــتى خــدمات

 داد نشـان  آنـان  پـژوهش  نتایج .نامه پرداختندپرسش
 حســابدارى بــه نقــدى حســابدارى روش تبــدیل کــه

 عملیـاتى  و مـالى  عملکـرد  بهبـود  بـه  تعهدى، منجـر 
 شـده تمـام  بهـاى  تعیـین  بـراى  نیـز  شود ومى دستگاه

 نقــدى حســابدارى از کــاراترهــا فعالیــت و خــدمات
هـا  هزینـه  و درآمـدها  تردقیق کنترل به منجر و است
ــى ــودم ــت،. ش ــه در نهای ــابدارى اینک ــدى حس  تعه

 اختیـار  در تـرى صـحیح  و تردقیق مالى ىهاگزارش
  .)4( دهدمى قرار مدیران
عنـوان   بـا  طریقـی  و کرباسـی  پژوهش از حاصل نتایج

 در تعهـدي  حسـابداري  يهـا سـامانه  مزایـاي  ارزیابی«
 درمـانی  بهداشـتی  خـدمات  و پزشـکی  علوم دانشگاه

 يهـا سـامانه  از ناشـی  اطالعـات  کـه  داد نشـان  »تهران
 گیـري تصـمیم  بهبـود  توانـد بـه  می تعهدي حسابداري

 ریـزي بودجه تدوین و تهیه کند، زمینه کمک مدیران
 شـده  تمـام  بهـاي سـازد و   فـراهم  را دانشگاه عملیاتی
 کنـد و قابلیـت   بیـان  تـر شفاف راها فعالیت و خدمات

  ).22کند ( فراهم را دانشگاه مدیران گوییپاسخ
اصالحات و «عنوان  با پژوهشی پترسون و نیلند در

ــرات نظــام حســابداري: مطالعــه  اي روي کــاربرد تغیی
به بررسی » هاي نروژحسابداري تعهدي در بیمارستان

داري بـه عنـوان اصـالحات بـزرگ     تغییر نظـام حسـاب  
ــال   ــین سـ ــابداري در بـ ــاي حسـ ــا  2000هـ  2009تـ

هاي حاصل از پژوهش آنـان حـاکی   پردازند. یافتهمی
ــات     ــتفاده از اطالع ــا اس ــدیریت ب ــه م ــت ک از آن اس

ــی  ــدي م ــابداري تعه ــر   حس ــتري ب ــز بیش ــد تمرک توان
  ).23هاي داخلی سازمان داشته باشد (کنترل

 بیـان کـرد کـه   حسابداران جنوب آسیا  فدراسیون
 تـا  شـود می باعث حسابداري تعهدي مبناي از استفاده
نتیجه  و در یابد بهبود دولت مالی گزارشگري کیفیت
چنـین، اسـتفاده از   اتخاذ شـود. هـم   بهتري هايتصمیم

ــی   ــب م ــذکور موج ــاي م ــودمبن ــات ش ــالی اطالع  م
 و هادارایی ارزش گیرد، قرار دسترس پذیر درمقایسه
 هـا هزینه تطابق و تعیین اتکاپذیري صورتبه هابدهی

 تـر، ارزیـابی  مهـم  همـه  از شـود و  انجام بهتر درآمد با
  ).24شود ( انجام بهتر گوییپاسخ و عملکرد

در  ياسـه یمقا یبررسـ «بـا عنـوان    یالدر در پژوهش
ــابدار ــ يحسـ ــته: موفق  یدولتـ ــه گذشـ ــدر دهـ و  تیـ
ــکالت ــب» مش ــ انی ــدیم ــتفاده از    کن ــد اس ــر چن ــه ه ک

ــا   ــه شناس ــر ب ــدي منج ــابداري تعه ــهیهز ییحس ــان و  ه
امـا در مـورد    شـود یهـا مـ  درآمدها در زمان وقـوع آن 

ري یکـارگ امکـان بـه   یهـاي انتقـال  و پرداخت هااتیمال
بـه مبنـاي نقـدي ممکـن      کیـ نزد یبه جـز مبـان   ییمبنا

 ،یبخـش عمـوم   حسـابداري در  ن،ی. افـزون بـرا  سـت ین
ساز است، چـرا کـه   مسأله مشکل کی زینمفهوم تطابق 

 هــاو پرداخـت  هـا افـت یبـراي تطـابق در   یمناسـب  اریـ مع
 یمیمـورد رابطـه مسـتق    نیدر ا ن،یچنوجود ندارد و هم

ــ ــد   نیب ــدها وجــود ن ــدمات و درآم ــ. از ااردخ رو،  نی
اسـتفاده از مبنــاي تعهـدي بــه عنـوان مــدل حســابداري    

 یتحـول در حسـابداري بخـش عمـوم     انگریب تواندینم
  ).25باشد (
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 يالزم بـرا  طیشرا«با عنوان  یورت در پژوهشپیه
در بخـش دولـت    يتعهـد  يحسـابدار  ياجـرا  تیموفق

دولـت   يترازنامـه بـرا   يهیکه ته کندیم انیب »يمرکز
ــدارد ز یضــرورت ــن ــر فرآ  رای ــا ب ــه تنه ــدیکــه ترازنام  ن
در  یصـورت مــال  نیـ اثرگـذار اسـت و ا   يزیـ ربودجـه 

عمـل   گرتیسازوکار هدا کیبه عنوان  یبخش عموم
آن اسـت   انگریـ پژوهش وي ب جیچنین، نتا. همکندینم

 يکســب ســود اقتصــاد يبــرا یدولتــ يهــایــیکــه دارا
 ت،یـ امن نیتـأم  لیاز قب يبلکه مقاصد شودینم لیتحص

دولـت   يآموزش، بهداشت، سالمت و فرهنـگ را بـرا  
ــأم ــ نیت ــدیم ــابراکن ــادارزش اقت ن،ی. بن ــود  يص و س

نـدارد.   یو مفهـوم  امعن یها در بخش دولتآن ياقتصاد
 یعملکـرد مـال   یابیـ در ارز یاطالعـات نقشـ   نیـ ا رایز

فـراهم   یها ندارد. آنچه مهم است، منافع اجتماعدولت
  ).26است ( هاییدارا نیوسیله اشده به

 

  روش پژوهش
  

  هاي پژوهشفرضیه
هدف اصلی این پژوهش بررسـی میـزان اخـتالف    

و  منـابع  نظر از نقدي حسابداري تعهدي با حسابداري
مصـــارف در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و خـــدمات  
بهداشتی درمانی کاشـان اسـت. بـراي ایـن منظـور بـا       

هاي توجه به اصل تفکیک واحدهاي سازمان به واحد
 هايبندي واحدصفی و ستادي، پژوهشگران به تقسیم

ــه ــ  تابع ــوم پزشــکی و خــدمات بهداش تی دانشــگاه عل
هـاي  هـاي سـتادي و واحـد   بـه واحـد   درمانی کاشـان 

ــز    ــانی و مراک ــز درم ــامل مراک ــتادي (صــفی ش غیرس
بنـدي،  تقسـیم  بـه ایـن   . بـا توجـه  پرداختنـد آموزشی) 

 دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی    
 8، واحد زیر مجموعه 9 داراي ستاد مرکزي با کاشان

  است.  دانشکده 4 و بیمارستان
هـاي زیـر   سـی موضـوع پـژوهش فرضـیه    براي برر

  تدوین و آزمون شده است:
ــلی   ــیه اص ــابداري1فرض ــدي . حس ــر از تعه ــابع نظ ــا من  ب

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و  در نقـــدي حســـابداري
  .دارد معنادار تفاوت کاشان خدمات بهداشتی درمانی

از نظـر منـابع بـا     يتعهـد  ي.حسـابدار 1,1یفرعـ  هیفرض
دانشــگاه  يســتاد يدر واحــدها ينقــد يحســابدار

و خدمات بهداشـتی درمـانی کاشـان     یعلوم پزشک
 تفاوت معنادار دارد.

از نظـر منـابع بـا     يتعهـد  ي.حسـابدار 1,2یفرعـ  هیفرض
دانشـگاه   يرستادیغ يدر واحدها ينقد يحسابدار

و خدمات بهداشـتی درمـانی کاشـان     یعلوم پزشک
 تفاوت معنادار دارد.

 بـا  مصـارف  از نظـر  تعهـدي  .حسابداري2فرضیه اصلی
ــابداري ــدي حس ــکی و   در نق ــوم پزش ــگاه عل دانش

 معنـادار  تفـاوت  کاشـان  خدمات بهداشتی درمـانی 
  .دارد

از نظـر مصـارف    يتعهـد  ي.حسـابدار 2,1یفرع هیفرض
دانشـگاه   يسـتاد  يدر واحدها ينقد يبا حسابدار
و خدمات بهداشـتی درمـانی کاشـان     یعلوم پزشک

  تفاوت معنادار دارد.
از نظـر مصـارف    يتعهـد  يبدار.حسـا 2,2یفرع هیفرض

ــا حســابدار  ــد يب ــدها ينق ــتادیغ يدر واح  يرس
و خدمات بهداشتی درمـانی   یدانشگاه علوم پزشک

  کاشان تفاوت معنادار دارد.
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ــابع     ــامل من ــژوهش ش ــن پ ــاي ای ــابراین، متغیره بن
غیرســـتادي،  واحــدهاي ســتادي، منــابع واحــدهاي    

ــین، مصــارف واحــدهاي هــم ســتادي و مصــارف  چن
  غیرستادي است. واحدهاي

  
  هاي آماريطرح پژوهش و روش

ــژوهش ــر  پ ــر از نظ ــایج حاض ــديطبقــه در نت  بن
- توصـیفی  روش بـه  کـه  است کاربردي هايپژوهش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  در تحلیلی

جامعــه پــژوهش . اســت شــده انجــام کاشــان درمــانی
هاي مالی نظام حسـابداري  هاي مربوط به صورتداده

علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی     دانشگاه 
 نظـام  مـالی  يهـا هاي صورتکاشان است که از داده

به عنوان نمونه استفاده شده  1390سابداري در سال ح
است (به علت اجراي کامل نظام حسـابداري تعهـدي   

  ). 1390در سال
هـاي پژوهشگرسـاخته   ها فرمداده يابزار گردآور

ــرم  ــامل ف ــردآوري  ش ــه گ ــوط ب ــاي مرب ــاي داده ه ه
 و درآمـد ي اترازنامه هايحسابحسابداري تعهدي (

هـاي  هـاي مربـوط بـه گـردآوري داده    ) و فرمنهیهز - 
حساب مسـتقل تملـک   هاي حسابداري نقدي (جدول

ــارات حســاب مســتقل اي ، ســرمایه يهــادارایــی اعتب
درآمــدهاي اختصاصــی) حســاب مســتقل اي و هزینــه

خبرگـان   نظـرات  هـا از است. براي تأییـد روایـی فـرم   
امور مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی  

  .شد گرفته بهره درمانی کاشان
ــردآوري  ــر  دادهروش گـ ــژوهش حاضـ ــاي پـ هـ

بـــراي  انپژوهشـــگر. اســـت یدانیـــو م ياکتابخانـــه

ــع ــه  آوري دادهجم ــوط ب ــاي مرب ــته ــام  ثب ــاي نظ ه
 حسـاب حسابداري نقدي، پس از تهیه تـراز عملیـاتی   

عملیـاتی   اي، تـراز سـرمایه  يهـا مستقل تملک دارایی
هـاي  اي، تراز عملیاتی حسـاب هزینه اعتباراتحساب 

اختصاصــی بــه تفکیــک واحــدهاي تابعــه درآمــدهاي
، بـه محاسـبه منـابع (اعتبـارات     1390دانشگاه در سـال 

اي و هزینـه  اي، اعتبـارات سـرمایه  يهـا دارایی تملک
ــارات ــارف   اعتب ــی) و مص ــه تملــک اختصاص  (هزین

اي و هزینـه  اعتبـارات  اي، هزینـه سـرمایه  يهـا دارایی
  اختصاصی) به روش نقدي پرداختند. هزینه اعتبارات

هـاي مربـوط بـه    آوري دادهچنین، بـراي جمـع  هم
هاي نظام حسابداري تعهدي، پژوهشگران پس از ثبت

تهیــه ترازنامـــه، صــورت ســـود و زیــان و پیوســـت    
واحدهاي تابعه دانشـگاه  هاي مالی به تفکیک صورت
جـاري،  هـاي  ، به محاسـبه منـابع (بـدهی   1390در سال
ــدهی ــاي بـ ــدهاي  هـ ــاري، درآمـ ــاتی غیرجـ و عملیـ

ــی  ــارف (دارایـ ــاتی) و مصـ ــايغیرعملیـ ــاري،  هـ جـ
و عملیـــاتی  هـــايغیرجـــاري، هزینـــههـــاي دارایـــی

در ضــمن  غیرعملیــاتی) بــه روش تعهــدي پرداختنــد.
ي و غیرجـاري مربـوط بـه    جار هايها و بدهیدارایی

دوره از ابتـداي   پایـان پس از کسـر مانـده    1390سال 
  دوره محاسبه شده است.

به عنوان ابزار تحلیـل   21نسخه  SPSSنرم افزار از 
دو  t يآزمـون پـارامتر  از ها استفاده شـده اسـت.   داده

بــراي تعیــین اخــتالف معنــادار بــین متغیرهــا   اينمونــه
بودن براي بررسی نرمال ،استفاده شده است. در ضمن

 سـطح  ها، از آزمـون کلموگـورف اسـمیرنف در   داده
 استفاده شد. %5 خطاي
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  هاي پژوهشیافته
  

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
هاي فرعی مـرتبط بـا   نتایج حاصل از آزمون فرضیه

  ارائه شده است. 1فرضیه اصلی اول در جدول شماره 
شـود  مالحظه مـی  1طور که در جدول شماره همان

 اي دردو نمونــه tآمــاره در مــورد فرضــیه فرعــی اول، 
اسـت؛ یعنـی،    گرفتـه  قـرار  تأیید مورد %5خطاي  سطح

بـین منـابع واحـدهاي سـتادي دانشـگاه       توان گفتمی
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان بعـد  

تعهـدي اخـتالف   از تغییر رویه حسابداري از نقدي به 
معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمـده در  

 حـدود مبلـغ  منابع تعهدي ، ستادي دانشگاهواحدهاي 
بیشـتر   1390سـال   میلیارد ریال از منابع نقدي در 917

هـاي  توان گفت علت آن شناسایی بدهیاست که می
هاي غیرجاري میلیارد ریال، بدهی 519 مبلغجاري به 

میلیـارد ریـال و درآمدهــاي تحقـق یافتـه       21 مبلغبه 
میلیـارد   376 مبلـغ نشده واحدهاي ستادي بـه   وصـول

درآمدهـا و جمع منابع واحـدهاي   (اختالف بین ریال
ستادي) به روش تعهدي است. یعنی، با ثبت بـه روش  

درصــد بیشــتر  124تعهــدي منــابع واحــدهاي ســتادي 
  .استشناسایی 

اي دو نمونـه  tاره در مورد فرضیه فرعی دوم، آم
اسـت؛   گرفتـه  قـرار  تأییـد  مورد %5خطاي  سطح در

غیرسـتادي   يهاتوان گفت بین منابع واحدیعنی، می
دانشگاه بعد از تغییـر رویـه حسـابداري از نقـدي بـه      

بر اساس نتـایج  تعهدي اختالف معنادار وجود دارد. 
ــده   ــه دســت آم ــابع ، غیرســتادي يهــادر واحــدب من

ــغتعهــدي   میلیــارد ریــال از منــابع نقــدي در 521مبل
ــال ــایی     1390س ــت آن شناس ــه عل ــت؛ ک ــتر اس بیش

ــدهی ــه ب ــاري ب ــاي ج ــغ ه ــال و   539 مبل ــارد ری میلی
میلیـارد ریـال بـه     66 مبلـغ هاي غیر جـاري بـه   بدهی

ــد واحــدهاي    ــت درآم ــا ثب روش تعهــدي اســت. ام
 (اخـتالف بـین   میلیـارد ریـال   84 مبلـغ غیرستادي به 

واحــدهاي غیرســتادي) در درآمدهـــا و جمــع منــابع 
با ثبت به روش  ،روش نقدي بیشتر است. در مجموع

درصد بیشتر  126دي غیرستا يهاتعهدي منابع واحد
  . شناسایی شده است

 یاصـل  هیدر مـورد فرضـ   1با توجه جدول شـماره  
مــورد  %5در سـطح خطـاي    يادو نمونـه  tاول آمـاره  

 رفتیپــذ تــوانیمــ ،یعنــیتأییــد قــرار گرفتــه اســت؛ 
 ينقـد  ياز نظر منابع بـا حسـابدار   يتعهد يحسابدار

و خدمات بهداشتی درمانی  یدر دانشگاه علوم پزشک
به دسـت   جیمعنادار دارد. بر اساس نتاکاشان اختالف 

و خـدمات بهداشـتی    یآمده، در دانشگاه علوم پزشک
در سـال   ياز منـابع نقـد   يدرمانی کاشان منابع تعهـد 

اسـت کـه بـر     شـتر یب لایـ ر اردیـ لیم1ر438 مبلغ 1390
گفـت علـت آن    تـوان یبه دست آمده مـ  جیاساس نتا

 ال،یـ ر اردیـ لیم 105 مبلغبه  يجار يهایبده ییشناسا
ــده ــه  يرجــاریغ يهــایب ــغب ــلیم 87 مبل ــر اردی و  الی

 292مبلـغ  وصــول نشـده بـه     افتـه یتحقق يدرآمدهـا
درآمدهــا و جمـع منـابع     نی(اخـتالف بـ   الیر اردیلیم

اسـت. بـه طـور     يدانشگاه) به روش تعهـد  يواحدها
 شـتر یدرصد ب 125منابع  يبا ثبت به روش تعهد ،یکل

درصـد   6/73مقـدار   نیـ کـه از ا  ه اسـت شد ییشناسا
درصـد   1/6 ،يجـار  يهـا یبـده  ییشناسـا  بـه مربوط 
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ــه شناســا ــده ییمربــوط ب  3/20و  يرجــاریغ يهــایب
 یاختصاصـ  يدرآمدهــا  ییدرصد مربـوط بـه شناسـا   

  وصـول نشده است. افته،یتحقق
  

  دوم فرضیهنتایج حاصل از آزمون 
هاي فرعی مـرتبط  نتایج حاصل از آزمون فرضیه

ارائـه شـده    2با فرضیه اصلی دوم در جدول شـماره  
مالحظــه  2 اســت. همــانطور کــه در جــدول شــماره 

دو  tشــود در مــورد فرضــیه فرعــی اول، آمــاره  مــی
 گرفتـه  قرار تأیید مورد %5خطاي  سطح در اينمونه

توان گفت بین مصـارف واحـدهاي   است؛ یعنی، می
ســتادي دانشــگاه بعــد از تغییــر رویــه حســابداري از  

  معنادار وجود دارد.نقدي به تعهدي اختالف 
ــه دســت آمــده در واحــدهاي    ــایج ب ــر اســاس نت ب

میلیـارد   418 مبلـغ ستادي دانشگاه، مصـارف تعهـدي   
بیشتر است؛ کـه   1390سال ریال از مصارف نقدي در

توان گفت علـت آن  بر اساس نتایج به دست آمده می
میلیارد ریـال   344 مبلغبه  هاي جاريشناسایی دارایی

میلیـارد ریـال بـه     185مبلغ به هاي غیرجاري و دارایی
هـاي سـتادي   هاي واحـد روش تعهدي است. اما هزینه

هزینـه هـا و    (اخـتالف بـین   میلیارد ریـال  111مبلغ به 
در روش نقــدي دي) جمــع مصــارف واحــدهاي ســتا 

بیشتر ثبت شـده اسـت. در مجمـوع بـا ثبـت بـه روش       
درصـد بیشـتر    76تعهدي مصارف واحدهاي سـتادي  

  .است شناسایی شده
اي دو نمونـه  tآماره در مورد فرضیه فرعی دوم، 

اسـت؛   گرفتـه  قـرار  تأییـد  مورد %5خطاي  سطح در
غیرسـتادي   يهاواحد توان گفت بین مصارفیعنی، می

دانشگاه بعد از تغییـر رویـه حسـابداري از نقـدي بـه      
تعهدي اختالف معنادار وجود دارد. بر اساس نتـایج  
بـه دســت آمــده در واحــدهاي غیرســتادي مصــارف  

 میلیارد ریال از مصارف نقـدي در  592 مبلغتعهدي 
آن  علـت  می توان گفـت  بیشتر است که 1390سال 

میلیـارد   280مبلـغ  بـه   هـاي جـاري  شناسایی دارایـی 
میلیـارد   165مبلـغ  بـه   هاي غیرجـاري ریال)، دارایی
مبلـغ  بـه  یافته پرداخت نشده هاي تحققریال و هزینه

هزینـه هـا و جمـع     (اخـتالف بـین   میلیارد ریـال  147
ــه روش تعهــدي  مصــارف واحــدهاي غیرســتادي)  ب

با ثبت به روش تعهـدي مصـارف    ،. در مجموعاست
شناســایی  درصــد بیشــتر 138واحــدهاي غیرســتادي 

  . ه استشد
در مـورد فرضـیه اصـلی     2با توجه جدول شـماره  

 مــورد %5خطــاي  ســطح در ايدو نمونــه tآمــاره دوم 
تــوان پــذیرفت اســت؛ یعنــی، مــی گرفتــه قــرار تأییــد

ــا مصــارف نظــر از حســابداري تعهــدي  حســابداري ب
بهداشـتی   دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات  در نقدي

دارد. بر اسـاس نتـایج    معنادار اختالف کاشان درمانی
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات      بدست آمده، در
 1ر010مبلغ مصارف تعهدي  کاشان بهداشتی درمانی

بیشـتر   1390سـال  ریال از مصـارف نقـدي در   میلیارد
تـوان گفـت   مـی  2است که با توجه به جـدول شـماره  

 624مبلـغ  بـه   جـاري هـاي  علت آن شناسـایی دارایـی  
 350مبلــغ هــاي غیرجــاري بــه میلیــارد ریــال، دارایــی

هاي تحقق یافته پرداخت نشده به میلیارد ریال و هزینه
هزینـه هـا و جمـع     (اختالف بین میلیارد ریال 36 مبلغ

  تعهـدي اسـت.  به روش  مصارف واحدهاي دانشگاه)
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1390 سال در کاشان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه تعهدي و نقدي منابع :1 جدول  

 

)میلیون ریال(نقدي   تعهدي (میلیون ریال)  
 اختالف 
 (میلیون
 ریال)

درصد 
یشناسای درجه  معناداري 

 آزادي
 اعتبارات
تملک 
هادارایی  

 اعتبارات
ايهزینه  

اعتبارات 
 جمع اختصاصی

 
 هايبدهی

 جاري
هاي بدهی

 غیرجاري

درآمدهـاي 
 عملیاتی و

تیعملیاغیر   
 جمع

منابع واحدهاي 
68ر257  ستادي 353ر485  320ر258  742ر000  519ر112   21ر156  1ر118ر707  1ر658ر975  916ر 975   124 03/0  17 

 واحدهاي منابع
18ر007  غیرستادي 180ر033  213ر247  411ر287  539ر417   66ر245  327ر206  932ر868  521ر581   126 04/0  22 

86ر264  کل منابع 533ر518  533ر505  1ر153ر290  1ر058ر529   87ر401  1ر445ر913  2ر591ر843  1ر438ر553   124 04/0  39 

1390 کاشان سال درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  تعهدي و مصارف نقدي: 2جدول   

  

  ریال) میلیون(تعهدي     )ریال میلیون(نقدي 
  اختالف

(میلیون 
  ریال)

درصد 
درجه   معناداري  شناسایی

  آزادي
هزینه 
 تملک
  هادارایی

اعتبارات 
  ايهزینه

هزینه 
 اعتبارات
  اختصاصی

    جمع
ي هادارایی
  جاري

ي هادارایی
  غیرجاري

 يهاهزینه
 و عملیاتی

  غیرعملیاتی
  جمع

  واحدهاي مصارف

  ستادي
  17  007/0 76  418ر213  971ر976  442ر535  185ر154  344ر287    553ر763  139ر346  343ر754  70ر663

 واحدهاي مصارف
  22  005/0 138  592ر354  1ر022ر371  577ر050  165ر106  280ر215    430ر017  217ر042  193ر484  19ر491  غیرستادي

  39  006/0 102  1ر010ر567  1ر994ر347  1ر019ر585  350ر260  624ر502    983ر780  356ر388  537ر238  90ر154  جمع
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ــه روش   ــا ثبــت ب ــی، ب ــه طــور کل تعهــدي مصــارف ب
کـه از   ه اسـت درصد بیشتر شناسایی شد 102دانشگاه 

 هـاي شناسایی دارایی به مربوطدرصد  8/61مبلغ این 
 هـاي دارایـی  به شناسـایی  مربوط درصد 6/34، جاري

هاي هزینه شناسایی به مربوط درصد 6/3و  غیرجاري
  است. ،یافته پرداخت نشدهتحقق

 
 گیريبحث و نتیجه

  
بـا هـدف سـنجش منـابع و مصـارف      مطالعه حاضرکه 

سازمان در هنگام ثبت به روش تعهـدي و مقایسـه آن   
 حسـابداري  تفاوت با روش نقدي انجام شد به بررسی

 مصـارف  و منـابع  بر آن تأثیر میزان و تعهدي با نقدي
 دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی    

   کاشان پرداخته است.
پـژوهش بیـانگر   هـاي  نتایج حاصل از بررسی فرضیه

ــابداري   ــه حس ــت ک ــن اس ــدي ای ــر از تعه ــابع نظ ــا من  ب
دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات     در نقدي حسابداري

 چنـین، دارد. هم معنادار اختالف کاشان بهداشتی درمانی
 حسـابداري  بـا  نیـز  مصـارف  نظـر  از تعهـدي  حسابداري

دانشــگاه علــوم پزشـکی و خــدمات بهداشــتی   در نقـدي 
ــانی ــان درم ــادار اخــتالف کاش ــن اخــتالف  .دارد معن ای

هـا  ها، درآمـد ها، بدهیمعنادار در نتیجه شناسایی دارایی
تـوان  هاي ثبت نشده است. به عبارت دیگـر، مـی  و هزینه

 دولتـی  در بخـش  تعهدي حسابداري گفت با بکارگیري
 درازمـدت انعکـاس   هـاي اي و بدهیسرمایه هايدارایی
 را مـالی  سـال  عیواق هايهزینه کند؛تري پیدا میمناسب

 مـنعکس کـرد   مالی هايگزارش در و توان شناساییمی

ویـژه  بـه  تـر درآمـدها  دقیـق  کنتـرل  بـه  چنین، منجرهم و
هاي این مطالعه نتایج درآمدهاي وصول نشده، شد. یافته

 و مطالعــه فدراســیون )1390(گــرد  و پــژوهش کریمــی
کنـد. امـا در   را تأیید می) 2006(آسیا  جنوب حسابداران

شـود  بیـان مـی   )2004(پژوهش انجام شده به وسیله الدر 
 حسـابداري  مـدل  عنـوان  بـه  تعهدي از مبناي که استفاده

 عمـومی  بخـش  حسـابداري  در تحـول  بیـانگر  توانـد نمی
هـا  چنین، با تهیه اقالم مورد اشاره اعم از داراییهم .باشد

شـود. ترازنامـه   م مـی ها امکان تهیه ترازنامه فـراه و بدهی
ــراهم     ــابع و مصــارف را ف ــمتی از من ــایش قس امکــان نم

ــا تحلیــل و تفســیر اطالعــات آن امکــان  مــی آورد کــه ب
شـود امـا در   مدیریت منابع و کنترل مصارف فـراهم مـی  

تـوان بـه پـژوهش انجـام شـده بـه       بحث تهیه ترازنامه می
 کند هراشاره کرد که بیان می )2002( ورث وسیله هیپ

 شناسـایی  بـه  منجـر  تعهـدي  حسـابداري  از اسـتفاده  چند
شـود امـا   مـی  هـا آن وقـوع  زمـان  در درآمدها وها هزینه
 ندارد زیرا ترازنامـه  ضرورتی دولت براي ترازنامه يتهیه
 صـورت  این و است اثرگذار ریزيبودجه فرآیند بر تنها

ــالی ــش در م ــومی بخ ــه عم ــوان ب ــک عن  ســازوکار ی
  .  کندگر عمل نمیهدایت

  
  پژوهش يهامحدودیت

 و هـا گـزارش  کـردن آماده براي زمان شدن . طوالنی1
  .نقدي حسابداري به مربوط مالی هايصورت

 تعهـدي  حسـابداري  افـزار نرم سیستمی هايمشکل. 2
هـا،  دارایـی  اسـتهالك  هزینه نکردنشامل محاسبه

 انتقـال  سـال، عـدم   در پایـان  هـا حساب نشدن بسته
 دارایـی  شـده  تمـام  بهاي به اساسی تعمیرات هزینه
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 .استهالك محاسبه براي

 
   اخالقی مالحظات

  .منابع از استفاده در امانتداري -
 بـه  پـژوهش  این از حاصل اطالعات گذاشتن اختیار در - 

دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات    مسئولین و مدیران
  .آن تابعه يهاواحد و کاشان بهداشتی درمانی

  
  پیشنهادهاي پژوهش

ــه. 1 ــت  برنام ــراي پرداخ ــزي ب ــه    ری ــه ب ــا توج ــا: ب ه
هـا در مبنـاي تعهـدي،    شدن میـزان بـدهی  مشخص

ــی و     ــخاص حقیق ــه اش ــگاه ب ــدات دانش ــه تعه کلی
  شود.تواند شناسایی و مدیریت حقوقی می

ویـژه   قابلیت. تحلیل و تفسیر اطالعات با استفاده از 2
ــاس  مبنــاي       ــر اس ــده ب ــات مــالی تهیــه ش اطالع

  حسابداري تعهدي.
بـه   مطالبات. استفاده از اطالعات درآمدي مرتبط با 3

منظــور وصــول کامــل درآمــدهاي اختصاصــی     
 یافته.تحقق

  
   آتی يهاپژوهش براي پیشنهادهایی

 کــاهش  در تعهــدي  حســابداري  . بررســی نقــش 1

 تخصـیص  بـراي  دولتـی  بخـش  مـدیران  زنـی چانه
  .اعتبار

 نظـام  از دولتی بخش مدیران استفاده میزان . بررسی2
  .تعهدي و نقدي گزارشگري

ــاي  3 ــأثیر مبناه ــی ت ــابداري . بررس ــر حس ــوه ب ي نح
  .منابع مصرف چگونگی و تخصیص

ارشد و کارشناسـان   رانیمد یسطح آمادگ یبررس. 4
هاي علوم پزشـکی و خـدمات   دانشگاه يحسابدار

 نیادامـه اسـتقرار نظـام نـو     يبـرا  بهداشتی درمانی
و خــدمات هــاي علـوم پزشـکی   در دانشـگاه  یمـال 

 يدر حسـابدار  هیثبات رو ژهیوبه بهداشتی درمانی
  .يتعهد

  
  قدردانی و تشکر

  
 ارشدکارشناسی نامهپایان از برگرفته پژوهش این

 آزاد دانشگاه درمانی بهداشتی خدمات مدیریت رشته
 بدین که است تهران و تحقیقات علوم واحد اسالمی

 محترم کارکنان از را قدردانی و سپاس مراتب وسیله
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  مالی امور

 شبکه درآمد واحد محترم کارکنان و کاشان درمانی
 داریم.ابراز می بیدگل و آران درمان و بهداشت
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