
 

 فرم شرح ٍظایف ادارات

() شاغلیي ٍ بازًشستگاىًام ادارُ  :حسابداری پرسٌلی   

، خاًن قلی زادُ، خاًن ظاّری ًژاد، خاًن حاتوی، خاًن حسیٌی ٍ آقای سیاری(خاًن عراقی)   

  آقای هقدم( آقای قرایی، خاًن رحواًی، آقای خسایی، خاًن ًباتی، خاًن هحودی،، خاًن ًظریِبازًشستگی) 

، خاًن آقاهالیی، خاًن صفری، خاًن ًَرٍزی، خاًن برپرٍشاى، خاًن دّقاًی( اهیي زادُ خاًن)ٍ شاغلیي  حسابداری  

 ردیف شرح رئَس ٍظایف

همشسات هشثَط ثِ ضبغلیي ٍ  ًظبست ثش جوع آٍسی ٍ ًگْذاسی هٌبست ولیِ آئیي ًبهِ ّب، دستَسالعول ّب ٍ

 ثبصًطستگبى ٍ ثِ سٍص ًوَدى آًْب
1 

اتخبر تشتیجبت الصم ثِ هٌظَس تْیِ ٍ تٌظین لیست ّبی هىبًیضُ حمَق هبّبًِ ضبغلیي ٍ ثبصًطستگبى ٍ اسائِ آى ثِ 

 اداسُ حسبثذاسی هٌبثع ٍ تأهیي اعتجبس جْت الذام الصم
2 

دستوضد ضبغلیي ٍ ثبصًطستگبى ٍ سبیش ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ وبسوٌبى ًظبست ثش غذٍس اسٌبد حسبثذاسی حمَق ٍ 

 ضبغل اص جولِ سٌَات خذهت ٍ ......
3 

 4 هعشفی افشاد ثبصًطستِ جذیذ ثِ ثبًه ّبی تعییي ضذُ جْت افتتبح حسبة

 5 ثشسسی ٍ اًجبم ولیِ هىبتجبت اداسی ثب سبیش دستگبّْب دس خػَظ ثبصًطستگبى

 6 اهَسهشاجعیي دس صهیٌِ ٍظبیف هحَلِپبسخگَیی ثِ 

 7 اًجبم اهَسپشداختی ثِ ثبصًطستگبى ٍهَظفیي)عبئلِ هٌذی، ووه ّضیٌِ ّبی ضشٍسی )فَت ٍاصدٍاج(,عیذی، ثي ٍ......(

 8 اًجبم اهَساغالحبت ٍ ٍسٍد اعالعبت فشم حمَق ثبصًطستگبى

دس سبیت سبصهبى ثبصًطستگی ٍ پشداخت غشاهت ٍ ٍسٍد اعالعبت CD اًجبم هَاسد ثیوِ عوش ضبهل : وسشٍ اسسبل 

 ثیوِ عوش
9 

 11 عشحْبی عوشاًی هشثَعِ ستبد ٍهعبًٍت  ثبصًطستگی ،  جبسی ،  غذٍسچه اختػبغی ،

 11 عشحْبی عوشاًی هشثَعِ ستبد ٍهعبًٍت   ثبصًطستگی ،  جبسی ،  هغبیشت ثبًىی ولیِ حسبثْبی اختػبغی ،

 12 ستبد ٍغذٍسسٌذ جبسی 14هبدُ  3تجػشُ  لیست پشداختی ثشاثش تْیِ ٍتٌظین

 13 اسسبل چه ثِ ثبًىْبی ٍحسبثْبی هختلف پشسٌلی

 14 غیشّیئت علوی ٍ سبیش ، ّیئت علوی  لشاسدادی ، تْیِ ٍتٌظین حسبثْبی حمَق پشسٌل سسوی ، پیوبًی ، عشحی ،

 15 تْیِ ٍتٌظین حسبثْبی اضبفِ وبس



 

 16 ضبگشداى هوتبص  هْذوَدن ،   ثي ، حك هبهَسیت ،  عیذی ،  تْیِ ٍتٌظین حسبثْبی وبسهٌذی ،

 17 تْیِ ٍتٌظین حك هحشٍهیت اصهغت ّیئت علوی ٍغیشّئیت علوی 

 18 تْیِ ٍتٌظین لیستْبی پشداخت پبداش ثبصخشیذ هشخػی ثبصًطستگبى

 19 وبسوٌبىتْیِ ٍتٌظین لیستْبی پشداخت پبداش سٌَات خذهت 

 21 تْیِ ٍتٌظین لیستْبی پشداخت وسَسات ثبصًطستگبى

 21 تْیِ ٍتٌظین وسَسات حمَق هبّیبًِ

 22 تْیِ ٍتٌظین لیستْبی دیَى حمَق وبسوٌبى ٍثبصًطستگبى

 23 دسخَاست ٍجِ ٍتخػیع اصاداسُ اعتجبسات ٍثَدجِ 

 24 اصدٍاج ٍفَتتْیِ ٍتٌظین لیستْبی ّضیٌِ سفشًٍمل ٍاًتمبل ،  ووه ّضیٌِ 

 25 تْیِ ٍتٌظین پشداخت ثِ ضشوتْب ٍلشاسدادّب

 26 حك وبسضٌبسی   ًیشٍی اًتظبهی ،  هتمبضی ، دفتشحمَلی ، تْیِ ٍتٌظین لیستْبی حك هطبٍسُ ، 

 27 تْیِ ٍتٌظین استشداد ضْشیِ ٍ حك ّئیت علوی 

 28 تْیِ ٍتٌظین وسَسات اضبفِ وبس

 29 خذهبت دسهبًی   ثبصًطستگی ، تْیِ ٍتٌظین لیستْبی ّیأت ٍتبهیي اجتوبعی ، خضاًِ ، 

 31 تْیِ ٍتٌظین حك هسىي وبسوٌبى ستبد هشوضی

 31 تْیِ ٍتٌظین لیستْبی لشاسداد سبعتی 

 32 تْیِ ٍتٌظین لیستْبی ثیوِ عوشوبسوٌبى ٍثبصًطستگبى

 33 آئیي ًبهِ 47تْیِ ٍتٌظین لیستْبی هبدُ

 34 تْیِ ٍتٌظین لیستْبی هتفشلِ ٍ سبیشاهَساسجبعی

 35 اداسات هختلف هىبتجبت ثبٍاحذّب ، سبصهبًْب ،

 36 وبسوٌبى ٍثبصًطستگبى  تْیِ ٍتٌظین لیستْبی دیَى عشح توبم ٍلتی ٍٍیژُ اهٌبء 

 37 غذٍسسٌذ حسبثذاسی تعْذی ولیِ پشداختْبٍضٌبسبیی اهٌبء ٍغذٍسچه

 38 تْیِ ٍتٌظین هفبغبحسبة وبسوٌبى 

 39 گضاسضبت حمَلی ٍاضبفِ وبسٍ.... دسغَست لضٍم



 

 41 پشداخت تفبٍت احىبم حمَلی

 41 تحَیل چه ثِ اضخبظ

 فرم شرح ٍظایف ادارات

       حسابداری کاال، اهَال ٍ خدهات  ًام ادارُ  : 

               هلکیآقای شفقتی، خاًن ّادیاى، خاًن ظفری، خاًن ، آقای کلْر

 ردیف شرح

 1 اتخبر تشتیجبت الصم جْت اًجبم عولیبت حسبثذاسی وبال ، اهَال ٍ خذهبت

 2 ًظبست ثش اًجبم هحبسجبت ٍ اعوبل وٌتشل ّبی الصم دس خػَظ فشم ّبی اًجبسّب ٍ اهَال

 3 عوشاًی ًظبست ثشهحبسجبت ٍ غذٍس اسٌبد حسبثذاسی هشثَط ثِ ّضیٌِ ّبی سشهبیِ ای ٍ عشح ّبی

 4 ًظبست ثش پالن وَثی اهَال ٍ ثجت دس دفبتش یب سیستن سایبًِ ای

 5 اعوبل وٌتشل ٍ ًظبست ثش ًگْذاسی وبست داسائی ّبی ثبثت ٍ هحبسجبت استْالن

 6 ًظبست جْت هحبسجِ رخیشُ الصم ثشای ّضیٌِ ّبی تعلك گشفتِ پشداخت ًطذُ دس پبیبى سبل هبلی 

 7 همذاسی اهَال ٍ داسائی ّبًگْذاسی حسبة سیبلی ٍ 

 8 ًظبست ثش ًحَُ فعبلیت اهٌبء اهَال

 9 ًظبست ثش ًحَُ ثْشُ ثشداسی اص اهَال تحَیل ضذُ

 10 ثشسسی ًیبصّبی آهَصضی ثِ هٌظَس استمبء هْبستْبی علوی ٍ عولی اهٌبء اهَال

 11 اعوبل وٌتشل ٍ ًظبست ثش ًحَُ ًمل ٍ اًتمبل اهَال ٍ داسائی ّب

 12 اسائِ آهبس ٍ اعالعبت هشثَط ثِ داسائی ّب حست دستَس همبم هبفَقتْیِ ٍ 

 13 ًظبست ثش ًحَُ ًگْذاسی اسٌبد هبلىیت ٍ هستٌذات هشثَط ثِ اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل

 14 اعوبل وٌتشل ٍ ًظبست ثش ًحَُ فشٍش ٍ یب اّذاء اهَال ٍ داسائی ّب

 15 فمذاى اهَالًظبست ثش ًحَُ ججشاى خسبست ًبضی اص سشلت ٍ یب 

 

 



 

 شرح ٍظایف ادارات

 ًام ادارُ  : حسابداری هٌابع ٍ تأهیي اعتبار

، خاًن پگاُ ًظری، خاًن داٍد آبادی، خاًن ًفیسی، خاًن رسَلی، خاًن بابازادُ، خاًن هحودپَر، خاًن هْراى خاًن رضایی،

  آقای فرّاًی، آقای اهیری، آقای غیبی، آقای جعفری

 ردیف شرح

دادُ ّب ٍ اعالعبت الصم ثِ هٌظَس اظْبسًظش دسخػَظ پیص ثیٌی دسآهذّبی داًطگبُگشدآٍسی   1 

 2 تٌظین ٍ غذٍس دسخَاست ٍجِ اص خضاًِ

ًظبست ثش تأهیي اعتجبس ولیِ دسخَاست ّبی ّضیٌِ ای ٍ سشهبیِ ای وِ تعْذ پشداخت ایجبد هی ًوبیذ ٍیب هٌجش ثِ 

 پشداخت هی ضَد
3 

اعتجبسات ٍاحذّبی تبثعِ اص هحل ثشًبهِ ّبی تفبّن ضذُ ثب ستبدًظبست ثش وٌتشل هػشف   4 

 5 ًظبست ٍ پیگیشی ّبی الصم جْت ٍغَل ثِ هَلع هغبلجبت داًطگبُ ٍ ّوچٌیي ّوبٌّگی ثب هشاجع هشثَعِ

 6 الذاهبت الصم جْت جلَگیشی اص سَخت ضذى دسآهذّب ٍ گضاسش هستوش ًتیجِ الذاهبت ثِ همبم هبفَق

ًگْذاسی اٍساق ثْبداس تحَیلی ثِ داًطگبُ ًظیش سفتِ ، چه ّبی تضویٌی ٍ ضوبًت ًبهِ ّبی ثبًىیًظبست ثش   7 

 8 ًظبست ثشثجت تفبّن ًبهِ دس ٍاحذّب

 9 وٌتشل سمف حسبة تفبّن ًبهِ ٍاحذّبی ستبدی ثِ هٌظَس وٌتشل اعتجبسی

سبلي ّبی ّوبیص ٍ...... ضٌبسبیی دسآهذّبی ًبضی اص ٍاگزاسی اهبوي ،  11 

 11 افتتبح حسبثْبی ثبًىی ٍاحذّبی داًطگبُ ٍ پیگیشی اهَسهشثَط ثِ تغییش اهضبء

 

 

  



 

 فرم شرح ٍظایف ادارات

 ًام ادارُ  : دفترداری

، آقای هْر اًدیش، آقای براری، آقایی، آقای ًَراًی، هیرهعیٌی، خاًن دارابیخاًن حسي پَر، خاًن عیَض گجي، خاًن ، دلفاىخاًن 

   آقای خلیل پَرابراّیوی، 

 ردیف شرح

 1 وٌتشل سپشدُ ٍتضویٌبت 

 2 ًگْذاسی تضویٌبت

 3 تْیِ غَستحسبة عولىشد

 4 پبسخ ثِ استعالهبت سبصهبًْبی ریشثظ 

 5 اسائِ گضاسضْبی هبلی الصم ثِ هشاجع استفبدُ وٌٌذُ

 6 ًظبست ثشًگْذاسی هٌبست اسٌبدٍهذاسن هبلی

 7 ثجت ًٍگْذاسی دفبتشسسوی 

 

 

 فرم شرح ٍظایف ادارات

 ًام ادارُ  : بررسی ٍ ًظارت هالی

خاًن هْرآبادیآقای هحوَدی، آقای فرجی، خاًن طیب، خاًن جاللی، ، آقای فراهرزی  

 ردیف شرح

 1 اًجبم سسیذگی ثِ اسٌبدٍهذاسوی تعْذپشداخت ایجبدهی ًوبیذٍیبهٌجشثِ پشداخت هی ضَدعجك دستَسالعول هشثَعِ 

 2 گشدآٍسی هٌبثع الصم ثِ هٌظَساًجبم سسیذگی ٍفك دستَسالعول هشثَعِ 

ّوىبسی الصم دسهَسد تْیِ ٍتٌظین ثَدجِ ٍاحذّبی تبثعِ ٍّوچٌیي گضاسضْبی حسبثذاسی هَسدًیبص هذیشیت ٍ 

 سبیشهشاجع لبًًَی
3 



 

توبس ثباضخبظ، هَسسبت ٍضشوت ّبی عشف حسبة ثبداًطگبُ ٍپبسخگَئی ٍسفع هغبیشات احتوبلی حسبثْبی 

 فیوبثیي 
4 

پیگیشی ٍووه ثِ سفع ایشادات ًٍمبط ضعف اعالم ضذُ دسگضاسضْبی حسبثشسبى هستمل اصعولىشدهبلی داًطگبُ ثِ 

 ٍیژُ دسخػَظ هسبئل هبلی ٍاحذّبی تبثعِ 
5 

  

 

 

ادارات ًظایف شرح فرم
 

 نام اداره: تحقیق ً تٌسعو 
خانن افشاری، خانن الری، آقای گل کرهی،گٌدرزیخانن   

 
 
 

 ردیف

 
 

1 

 2 
 

 3 
 

 

 

 
ادارات ًظایف شرح فرم  

 نام اداره : دبیرخانو
  آقای حسینی،آقای اکبری، آقای هیرجوالی، آقای بیات،خانن هلکی

 

 
تایپ وامً ٌا، ثبت ضماوت وامً ٌا، گُاٌی حقُق  جٍت تمامی پرسىل ستادی َ حراست، تائیدیً تمامی پرداختیٍا َ ارسال بً 

کارکىان مالی، کامل کردن پرَودي َام پرسىلمراکس، امُر رفاٌی   

دیفر  
 

 1 رسیدگی پیگیری بً تمامی امُرات دفتر امُر مالی، ارسال وامً ٌا، ضماوت وامً بً باوکٍا َ مراکس تحت پُشش داوشگاي 
 

 2 ثبت وامً ٌای َاردي، ثبت سپردي َاحدٌا َ وُشته در دفاتر ادارات
 

  

 4 
 



 

 

ادارات ًظایف شرح فرم  

 نام اداره: پایش ً ارزیابی حسابيا

آقای آرهین خٌرگاهی، خانن عالهو، صانع، آقای علی حسینی، خانن زهانی، خانن ىواًند، خانن حسین خانی، ) آقای علی اًجانی

 یکو فالح، آقای بیضایی(  

 1 حسابرسی حسابٍا، حسابرسی دفاتر حسابداری

 2 حسابرسی امُال

 3 گسارشات صُرت حساب ساالوً بً بُدجً َزارت دارایی

 4 

 5 

 

 

 فرم شرح وظایف ادارات

 

 ًام اداره: دفتر هدیریت اهور هالی 
آقای هوایوىآقای سوری، هعاوًیي هدیریت اهور هالی:   

 آقای ورهقاًی، آقای جوادی، آقای عاقلی، خاًن رحواًی

  

 ردیف   بشنامه مالقات دسون ساصمانی و بشون ساصمانی با مذیشیت امىس مالی  تنظیم

 1 گضاسش مطالب مهم سوصانه به مذیش

 2 ابالغ دستىسات مذیشیت به اضخاص و مىسسات ری سبط و اداسات تابعه
اضای ی که تقساهنمایی و دس صىست لضوم فشاهم آوسدن وسایل و یا انجام دسخىاست متقاضیان و مشاجعه کننذگان

  بذون مالقات با مذیش امکان پزیش است.
3 

 4 تهیه پیص نىیس نامه های اسجاعی
 


