
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خدمات ملکی بخش مالی و حسابیسواالت  جمع آوری کننده: نصرت هللا "کریمی"  

 

 

 ؟راتوضیح نمائید 1فورم ف س کاربرد
ازان صالحیت واگزاری اجناس داغمه بمنظورعبارت ازفورم است که 

 بعمل میاید.استفاده 

 ؟راتوضیح دارید 2فورم ف س کاربرد
عبارت ازفورم است که بخاطر لیالم اموال سند اشغال جنس استفاده 

  میشود.

 میشود .قابل لیالم اداره دران درج عبارت ازفورم است که وسایط  ؟رابیان دارید 3فورم ف س کاربرد

 ؟راتوضیح کنید 4فورم ف س کاربرد
ازفورم است که بخاطر فورمه موجودی تحویلخانه استفاده ت عبار

 میشود.

 ازفورم است که بخاطرتوزیع جنس استفاده میشود.ت عبار ؟رابیان دارید 5فورم ف س کاربرد

 میشود.استفاده ازان اعاده جنس بمنظورازفورم است که ت عبار ؟راواضیح کنید 8فورم ف س کاربرد

 ازفورم است که بخاطردرخواست جنس استفاده میشود.ت عبار ؟رابیان کنید 9فورم ف س کاربرد

رابیان کنید؟ 11فورم ف س    
دران درج ازفورم است که چارت صرفیه قرطاسیه باب ت عبار

 میشود.

 ؟راواضیح کنید 11فورم ف س کاربرد
درخواستی جنس ازفورم است که بخاطرصالحیت نامه وامضا ت عبار

 درتحویلخانه .

 ؟واضیح کنید را13فورم ف س کاربرد
ازفورم است که بخاطردرخواست اشغال جنس ازیک اداره به ت عبار

 اداره دیگر//

 ؟بیان کنید را1 4فورم ف سکاربرد
ازفورم است که بخاطرفورمه ثبت اجناس معرفی درداخل ت عبار

 اداره.

 ؟راواضیح کنید 15فورم ف س کاربرد
ازفورم است که بخاطرکارت ثبت ذخیره معتمدین درداخل ت عبار

 اداره.

 اطالعیه حواله تخصیصات. ؟بیان کنید را1-فورم  مکاربرد

 امرخریداری نقدی. ؟راواضیح کنید 2-فورم  مکاربرد

 امرخریداری. ؟رابیان کنید 3 –فورم  م کاربرد

 اموالبارنامه. ؟رابیان دارید 4-فورم  م کاربرد
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 راپور رسیدات. ؟رابیان کنید7 –فورم  م کاربرد

 امر ترانسپورت کارکنان. ؟رابیان کنید8 –فورم  م کاربرد 

 درخواست ومنظوری مسافرت. ؟رابیان کنید  9-فورم مکاربرد 

 درخواست وثبت پیشکی وجوه. ؟رابیان کنید 11-فورم مکاربرد

 . سند تهعدات متفرقه ؟رابیان کنید11 -فورم مکاربرد

  ؟بیان دارید را12-فورم مکاربرد 

 در خواست وامر تادیه مصارف سفر ؟واضیح دارید را13-فورم مکاربرد

 سند اصالح سهویات  ؟راواضیح کنید15 –فورم م کاربرد 

 معاش( جدول تادیات) توحید استحقاق ؟راواضیح کنید 11-فورم مکاربرد 

 کبیرعواید وفرعی( -کبیرمحلی -دفتر)کبیرمرکزی ؟راواضیح کنید 17-فورم مکاربرد 

 دفترمصرف از حواله تخصیصات ؟راواضیح کنید 21-فورم م کاربرد 

 راپور وضعیت حواله تخصیصات ؟راواضیح کنید 22 -فورم م کاربرد 

 الف بیالنس امتحانی دفتر کبیر ؟راواضیح کنید 23 -فورم مکاربرد 

 ژورنال تحصیلدار ؟راواضیح کنید 28-فورم مکاربرد 

 ه عوایدناوحیدات روزت ؟رابیان کنید 33-فورم م کاربرد 

 معامالت روزانهتوحیدات   ؟رابیان کنید 35-فورم مکاربرد 

 معامالت روزانهیعنی توحیدات  -م -ورک شیت ترتیب  ؟رابیان کنید 31-فورم مکاربرد 

 نمایندگی دفتر کنترول حواله تخصیصات ؟بیان کنید 38-فورم مکاربرد 

 اطالعیه حواله تخصیصات نمایندگی رابیان کنید؟ 39-فورم مکاربرد 

 دفتر معاش وکسرات انفرادی ؟رابیان کنید 41-فورم مکاربرد 

 استحقاق معاش ؟رابیان کنید 41-فورم مکاربرد 

 راپور ماهانه وضیعت اصل منظوری ساالنه و حواله تخصیصات ؟بیان کنید را11-فورم مکاربرد 

 دفتر لیتر آف کریدت  ؟رابیان کنید 12-فورم مکاربرد 

 دفتر وضیعت قرضه ؟رابیان کنید 13-فورم مکاربرد 

 دفترقرضه وتکت پولی ؟رابیان کنید 14-فورم مکاربرد 
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 توحید قرضه وتکت پولی ؟رابیان کنید 15-فورم مکاربرد 

 لست ارسال اسناد  ؟راوضیح کنید 11-فورم مکاربرد 

 انتقال عواید ؟رابیان کنید 17-فورم مکاربرد 

 وضعیت مقروضی دولت  ؟رابیان کنید 18-فورم مکاربرد 

 درخواست ومنظوری قرضه مامورین  ؟رابیان کنید 71-فورم مکاربرد 

 سند انتقال پیشکی معاش مامورین ؟رابیان کنید 71-فورم مکاربرد 

 درخواست تاسیس مدرک وجه سردستی ومعرفی خزانه دار  ؟راواضیح کیند 75-فورم مکاربرد 

 دفتر کنترول وجه سردستی ؟راواضیح کیند 71-فورم مکاربرد 

 بیان نامه پرداخت ووضعیت مدرک وجه سردستی ؟رابیان کنید 77-فورم مکاربرد 

 دفتر ثبت اسناد  ؟رابیان کنید 79-فورم مکاربرد 

 دفتر کنترول حواله تخصیصات فرعی مستوفیت  ؟رابیان کنید 81-فورم مکاربرد 

 دفتر پیشکی های محسوب نشده سالهای گذشته ؟رابیان کنید91-فورم مکاربرد 

 راپور قطعیه  ؟رابیان کنید 91-فورم مکاربرد 

 کارت ثبت ملکیت اشخاص  ؟رابیان کنید 11-فورم ف س کاربرد 

 سیر سفر مجرایی تیل دریوران  کتابچه ؟رابیان کنید 17-فورم ف س کاربرد

 چارت صرفیه خوراکه باب  ؟رابیان کنید 18-فورم ف س کاربرد 

 سند موجودی تحویلخانه ؟رابیان کنید 21-فورم ف س کاربرد 

 طرزالعمل واگذاری اجناس ؟بیان کنید را21-فورم ف س کاربرد 

 سیستم موجودی تحویلخانه  ؟رابیان کنید 22-فورم ف س کاربرد 

 طرزالعمل واگذاری  ؟رابیان کنید 23فورم ف س کاربرد 

 توحید تخصیصات والیتی ؟رابیان کنید 21-فورم بکاربرد 

 درخواستی انتقال وجوه ؟راواضیح کنید 23-فورم بکاربرد 

 کود گذاری پروژه ؟راواضیح کنید 27-فورم بکاربرد 

 ؟راواضیح کنید 24 -فورم بکاربرد 
توسط  19-19-19درخواست تخصیص فوق العاده از کود های 

 وزارت مالیه ومنظوری رئیس جمهور  
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 بودجهامورتشکیالتی  ؟راواضیح کنید 4-فورم بکاربرد

 راپوردهی عواید ومصارف  ؟راواضیح کنید 8-فورم ف بکاربرد 

جر محاسبوی رانام یآغاز وانجام پروس
 ببرید ؟

 تدارک بودجه وترتیب قطعیه 

( برای اجراات کدام نوع پول بکار 2م)

 می رود ؟

 برای مصارف وجه سردستی

تدارکات عمومی بدون قرارداددرکدام 
 نوع فورم ثبت می گردد؟

 (9درفورم م)

( پیشکی کدام فورم دیگر می 11ضم )م

 باشد ؟

 (91فورم )م

( طورقطعی کدام سند دیگر 11)م

 ضمیمه آن باشد ؟

 مصرفیراپور رسید ویا اسناد 

( درکدام نوع پرداخت ها 11فورم )م

 بکار می رود ؟

 درپرداخت های طور تحویل 

محسوبی پیشکی ها درکدام نوع فورم 
 اجراءمی گردد؟

 (99درفورم )م 

( حواله کدام نوع تادیات می باشد 11)م

 ؟

 تادیات معاشاتی ومصارفاتی

( برای ثبت کدام وجوه بکار 21دفتر )م

 می رود ؟

 تخصیصات واصلهبرای ثبت 

( از کدام واحد ها ارسال وبه کدام 22)م

 شعبه تسلیم می گردد؟

 ازواحدهای دومی به مدیریت توحید راپورها 

پول های تحویلی بحساب واردات دولت 
 توسط کدام فورم صورت می گیرد ؟

 (92توسط فورم )م 

 اهوارعایدات( راپورم91(راپورهفتوارعایدات و)م92)م (چه فرق دارند ؟29(و)م27)م

مجموع تخصیصات صادره وتعدیالتی 
 درکدام نوع دفتر ثبت می گردد؟

 ( کنترول تخصیصات 93دردفتر )م 

بعداز اخذ راپور ماهوار حاضری 
 درکدام نوع فورم بخش واجراًمی گردد؟

 ( استحقاق معاشات19درفورم )م

( معاشات ماهوار 41برویت )م

کارمندان واجیران شامل کدام دفتر 
 انفرادی گردد؟

 ( دفتر معاشاتی11درفورم )م

( کدام نوع اجراآت ثبت می 91دردفتر)م

 گردد؟

 باقیات التصفیه سال گذشته مالی

به شعبه توحید راپورها کدام نوع فورم 
 ارسال گردد؟

 ( مصارف ماهوار99فورم )م
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قطعیه سال مالی سپری شده شامل کدام 
 نوع ستون هاباشد ؟    

 -محسوب شده  -مصارف –تخصیصات صادره  –بودجه منظورشده 

 باقیمانده منظورشده  -باقیمانده تخصیصات صادره  –محسوب ناشده 

( مصارف مرکزی ماهوار چند 22)م

 نقل وبکدام ریاست ها تسلیم گردد؟

 ( به شعبه مربوطه 9( به آرشیف )9( نقل اول بریاست خزائن )9)

ام مصارف قطعیه سال مالی مجموع کد
 تطبیق شده می باشد ؟

 مجموع مصارفات تطبیق شده مرکزی ووالیتی

 

 


