امور مالی
رئيس اداره حسابداری  :مریم نظر الهویی
تلفن  61054:داخلی 66922220- 518
فاكس66922220:

شرح وظایف:
 .1دريافت دستور وبرنامه كار از معاون اداري ومالي دانشكده.
 .2نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدها تحت سرپرستي.
 .3صدور دستورات الزم به منظور ايجاد هماهنگي در واحد تحت سرپرستي.
 .4راهنمائي پرسنل در انجام امور محوله.
 .5بررسي وكنترل نامه هاي تهيه شده ( داخلي ـ ارسالي).
 .6نظارت بر كليه قراردادها جهت مطابقت با قوانين مالي ومعامالتي دانشگاه.
 .7هماهنگي امورمربوط به درآمد هاي اختصاصي.
 .8تهيه گزارش هاي مختلفه براي مقام مافوق و دانشگاه.
 .9تحويل اسناد هزينه ها وتراز ماهيانه حسابها وگزارش هاي مالي به امور ماليدانشگاه ورفع نواقص.
.10اصالح صورتحساب هاي واخواهي شده.
.11همكاري در تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي.
.12انجام امور برابر دستور مقام مافوق.

حسابداری
حسابدار مسئول  :سركار خانم رقيه پيروی خامنه
تلفن 61054524:و 66927171داخلی 524

شرح وظایف:
 .1دريافت دستور و برنامه كار از رئيس واحد.
 .2تهيه و تنظيم ليست حقوقي.
 .3پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان.
 .4پي گيري تخصيص احكام حقوقي صادره.
 .5پي گيري وجوه حقوق ومزاياي كاركنان.
 .6تهيه و تنظيم زونكن اسناد حقوقي.
 .7ارسال و رفع واخواهي اسناد حقوقي.
 .8تنظيم وارسال ليست بيمه هاي تامين اجتماعي خدمات درماني؛عمر و تكميلي.
 .9تنظيم و ارسال كسورات بازنشستگي.
. 10پرداخت كليه كمك هاي رفاهي پرسنل(پاداش ؛هزينه سفر؛كمك هزينه مسكن؛كمك هزينه غذا؛كمك هزينه ازدواج
وفوت؛بازخريد مرخصي؛ماموريت وكمك هزينه مهد كودك؛.)......
.11تهيه و تنظيم اظهار نامه بازنشستگي و بيمه خدمات در ماني.
.12تهيه و تنظيم سوابق درخواستي كاركنان.
.13ارسال تمام چك هاي كسورات و دريافت رسيد.
.14محاسبه احكام جديد صادره توسط كارگزيني وكنترل الزم.
.15ورود اطالعات و پردازش ليست حق التدريس درهر نيمسال تحصيلي طبق گزارش اداره آموزش و پرداخت آن
.16محاسبه مبالغ حق محروميت از مطب طبق درصد هاي درخواستي معاونت آموزشي ومطابقت با اعتبار مصوب.
.17تهيه ليست محروميت از مطب و پرداخت آن.
.18صدور گواهي كسر از حقوق و ضمانت جهت پرسنل وارسال تائيديه گواهي هاي صادره.
.19تهيه ليست اضافه كار و پرداخت آن.

حسابدارمسئول  :سركار خانم فرزانه زارعی
تلفن 61054 522:و 66927171داخلی 522
شرح وظایف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

دریافت دستور و برنامه کار از رییس اداره امور مالی.
راهنمایی پرسنل در انجام امور محوله.
بررسی و کنترل نامه های تهیه شده (داخلی و ارسالی).
تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حسابها و گزارش های مالی به امور مالی دانشگاه و رفع نواقص.
اصالح صورتحسابهای واخواهی شده.
همکاری در تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی.
صدور تمامی اسناد کارپردازی ،درآمد ،قراردادها ،فروشگاه ها و شرکت ها.
صدور تمامی چک ها.
کنترل و بررسی تمامی اسناد.
گزارش های مختلفه برای مقام مافوق.
پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز.
انجام دیگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

حسابدار :شيوا شفيعی
تلفن  61054533 :و 66927171داخلی 533

شرح وظایف:
 .1دریافت دستور و برنامه کار از رییس اداره امور مالی.
 .2تهیه و تنظیم لیست حقوقی.
 .3صدور چک های مربوط به دریافت وپرداخت.
 .4صدور اسناد پایان نامه ها.
 .5صدور تمام اسناد حقوقی.
 .6صدور تمام اسناد مربوط به دریافت و پرداخت.
 .7تهیه لیست محرومیت از مطب و پرداخت آن طبق درصدهای درخواستی معاونت آموزشی و مطابقت با اعتبار مصوب.
 .8ورود اطالعات و پردازش لیست حق التدریس درهر نیمسال تحصیلی طبق گزارش اداره آموزش و پرداخت آن.
 .9محاسبه احکام جدید صادره توسط کارگزینی و کنترل الزم.
 .10تنظیم و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،عمر و تکمیلی.
 .11ارسال و رفع واخواهی کلیه اسناد حقوقی.
 .12ارسال تمام چک های کسورات و دریافت رسید.
 .13صدور گواهی ضمانت و کسر از حقوق و تاییدیه آن.
 .14ورود اطالعات و پردازش لیست حق التدریس درهر نیمسال تحصیلی طبق گزارش اداره آموزش و پرداخت آن.
 .15پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز.

 .16انجام دیگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

حسابدار  :محمد جواد احمدی
تلفن  61054519:و  66927171داخلی 519
شرح وظایف:
 .1دريافت دستور و برنامه كار از رييس اداره امور مالي.
 .2صدور اسناد كارپردازي و درآمدي و قراردادها ،شركت ها و فروشگاه ها.
 .3صدور چك هاي اسناد.
 .4اصالح صورت حساب هاي واخواهي شده.
 .5بررسي و تنظيم اسناد جهت رسيدگي و بايگاني اسناد.
 .6نظارت بر عملكرد انيار و ارائه گزارش هاي مربوطه به رييس امور مالي در سيستم نجات .2
 .7ارسال ضمانت نامه بانكي و سپرده اسناد به دانشگاه.
 .8تحويل چك هاي مالياتي به اداره ماليات.
 .9واريز چك هاي اجاره بهاي قسمت هاي استيجاري دانشكده.
 .10بررسي و كنترل نامه هاي تهيه شده جهت ارسال به دانشگاه و ديگر سازمان ها.
 .11تحويل چك كسورات اقساط جهت بانك ها و دانشگاه و ديگر موسسات.
 .12جمع آوري اسناد و مدارك سند.

 .13پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز.
 .14انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

اموال

مسئول اموال  :سركار خانم زهرا خوش ضمير
تلفن 61054 521و و  66927171داخلی 521

شرح وظایف:
 .1دريافت دستور برنامه كار از رئيس واحد.
 .2صورت برداري از كليه اموال غير مصرفي موجود در هر اطاق.
 .3اخذ رسيد اموال صورت برداري شده وثبت شده در فرم مربوطه وتحويل به مسئول همان اطاق.
 .4كنترل موجودي هر واحد يك يا دو بار در سال.
 .5ثبت كردن قبض انبار اموال خريداري شده وتخصيص پالك ونصب آن بر روي اموال غير مصرفي.
 .6تهيه وتنظيم اسناد مربوط به تحويل وتحول اموال جهت ارائه به مسئول مربوطه.
 .7نظارت در جابجايي اموال وتغييرات آن وثبت در ليست مربوطه.
 .8تهيه پروانه خروج موقت اموال تعميري.
 .9چك كردن بازگشت اموال تعميري طبق گزارش نگهباني.
.10تهيه ليست اموال اسقاط و پي گيري تعيين وضعيت از دانشگاه.
.11تهيه ليست اموال مازاد و پي گيري تعيين وضعيت از دانشگاه.
.12فروش يا واگذاري اموال باتوجه به مجوز صادر شده از دانشگاه.
.13تهيه ليست اموال رسيده وفرستاده هر شش ماه يك بار به دانشگاه.
.14نگه داري ومطالعه بخشنامه ها ودستور العمل هاي صادره مربوط به نگهداري اموال واطالع رساني به پرسنل از مفاد بخشنامه ها
ودستور العمل ها.
.15تهيه گزارش هاي مورد نياز دانشگاه.
.16تهيه وتنظيم گزارش هاي الزم به مسئول مافوق.
.17تحويل اموال خريداري شده توسط دانشگاه وانتقال به دانشكده.
.18انجام كارهاي مربوطه برابر دستور مقام مافوق.

انبار
انباردار :سيد نادر مرتضوی بابا حيدری
تلفن تماس 61054550 :و  66927171داخلی 550:

شرح وظایف :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداري و مالي و رييس حسابداري.
كنترل و تاييد درخواست هاي ارسالي از طرف درخواست كنندگان كاال در سيستم نجات .2
تبديل درخواست هاي ارسالي به حواله انبار در سيستم نجات  ( 2درصورت موجود بودن كاال ).
تحويل كاالي درخواست شده پس از انجام روند تاييد حواله انبار در سيستم نجات .2
اخذ تاييديه از فرد درخواست كننده پس از تحويل كاال و بايگاني در زونكن مربوطه.
تحويل حواله انبار تاييد شده به اداره حسابداري.
تنظيم درخواست خريد كاال در سيستم نجات  ( 2درصورت عدم موجود بودن كاال ).
تطبيق و تحويل كاالي خريداري شده با نمونه درخواستي.
تاييد و كنترل كاالي خريداري شده در سيستم نجات .2
چيدمان كاالي خريداري شده در محل مناسب با توجه به نوع ،تاريخ ،وزن و كثرت مصرف.
صورت برداري از موجودي انبار در فواص ل معين و ارائه گزارش به مقام مافوق.
پايش مستمر تمامي فرآيندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز.
انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق.

