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 ر واگذاری و کاهش تصدی گریامو

 

 

  

 امور واگذاری و کاهش تصدی گری    : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 

   DA &O-RD&DM:کد 3131آذرماه   :تاربخ بازنگری 02: تعداد بند 2از  1 :صفحه

 شرح وظیفه
  .دانشکده/تدوین برنامه عملیاتی سالیانه کاهش تصدی گری بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه .1

دانشکده به بخش غیردولتی بر اساس /های قابل واگذاری دانشگاه ریزی درخصوص امور و فعالیت برنامه .2

 .سیاست های وزارت متبوع

 .رای سرمایه گذاری در بخش سالمت و تامین خدماتبرنامه ریزی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی ب .3

تهیه مستندات و دستور کار جلسات، ابالغ و پیگیری مصوبات کارگروه کاهش تصدی گری  .4

 .دانشکده/دانشگاه

 .تعیین و احصاء تصدی های قابل واگذاری براساس اولویتهای مربوط .5

 .دانشکده/واگذاری تصدی های دانشگاهتهیه و بازنگری برنامه اجرایی و روش  .6

 .بررسی و کارشناسی پروپزال های دریافتی از واحدهای درخواست کننده برای واگذاری ها .7

 .دانشکده/بررسی و اعالم نظر موارد قیمت تمام شده خدمات قابل واگذاری در سطح دانشگاه .8

نشکده از نظر انجام، لغو و یا تمدید دا/پیگیری امور مربوط به عقد قراردادهای خدمات واگذارشده دانشگاه .9

 .با همکاری واحدهای ذیربط

بررسی و رسیدگی به گزارشات عملکرد واحدهای واگذارشده و ارائه به کارگروه کاهش تصدی گری  .11

 .دانشکده/دانشگاه

بررسی و پیگیری تخلفات افراد و موسسات طرف قرارداد از  شرایط واگذاری و ارائه گزارش به کارگروه  .11

 .دانشکده/ش تصدی گری دانشگاهکاه

آموزش و اطالع رسانی دستورالعمل ها، استانداردها و ضوابط و سیاست های کاهش تصدی گری به  .12

 .دانشکده/واحدهای تابعه دانشگاه

مربوطه با معیارهای مندرج در نظارت بر عملکرد واحدهای واگذار شده از نظر میزان انطباق خدمات  .13

 .قراردادهای فیمابین کارفرما و پیمانکار

ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شده بر اساس استانداردها و سنجه های تعیین شده در هنگام تمدید  .14

 .قرارداد با پیمانکاران

ار شده با تدوین دستورالعمل ها وچک لیست های نظارت وارزیابی عملکرد خدمات در واحدهای واگذ .15

 .همکاری واحدهای تخصصی مربوط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظیفه
 .دانشکده با مشارکت واحدهای تخصصی مرتبط/برگزاری جلسات کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه .16

کیفیت و کمیت خدمات واگذار شده با تهیه و تدوین استاندارد ها و معیارهای مورد نظر در خصوص  .17

 .همکاری واحدهای تخصصی مرتبط

 .  تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط .18

کارائی برنامه ها و خدمات واگذار شده در واحدهای  -مشارکت در انجام ارزیابی های اقتصادی هزینه .19

 .دانشکده/دانشگاهتابعه 

ایجاد بانک و سامانه های الکترونیکی برای مدیریت اطالعات مربوط به کمیت و کیفیت امور واگذار شده  .21

 .دانشکده/در واحدهای تابعه دانشگاه



 امور حقوقی

 

 

 امور حقوقی   : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 

     LA -RD&DM:کد 3131آذرماه   :تاربخ بازنگری 31: تعداد بند 3 از 1 :صفحه

 شرح وظیفه
دانشگاه  به صورت حقوقی تهیه برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی ها و برنامه های مرتبط حوزه  .1

 سالیانه

 دانشگاهتهیه وتدوین مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات مرتبط با  .2
 اخذ تعهدات ووثایق واستیفای حقوق دانشگاه از مستنکفین .3

 شرکت در جلسات هیأت امنا، شورا وهیئت رئیسه دانشگاه .4

 دفاع از دانشگاه در  دعاوی مطروحه در مراجع قضایی وشبه قضایی .5

وکمیته های تخصصی حضور ومشارکت فعال در جلسات شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی  .6

 آن

 .ارائه مشاوره حقوقی وپاسخگویی به استعالمات واحدهای تابعه دانشگاه .7

 .اقامه وتعقیب دعاوی حقوقی وکیفری در مراجع قضایی وشبه قضایی .8

تایید حقوقی متن کلیه بخشنامه ها ودستور العملها وعناوین مشابه که توسط رئیس ومعاونین دانشگاه ،  .9

 .صادر می شود
مشارکت در نیازسنجی آموزشی وساماندهی آموزش های حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی وبرگزاری  .11

 دوره های آموزشی حقوقی برای مدیران وسایر کارکنان دانشگاه

از قوانین ومقررات  رسیدگی به اختالفات بین واحدهای تابعه از جهت تداخل وظایف قانونی وبرداشت .11

ونحوه اجرای آنها وهمچنین رسیدگی به اختالفهای مالی وقراردادی وارائه راهکارهای حقوقی مشخص 

 .جهت حل وفصل آن واتخاذ تدابیر الزم دراین زمینه

 .نظارت براجرای صحیح وکامل قوانین ومقررات مورد عمل دانشگاه .12
 

 بررسی واظهار نظر حقوقی نسبت به قراردادهای دانشگاه .13

بررسی موارد اختالفی دانشگاه با دستگاههای اجرایی وعند الزوم ارجاع آن به کمیسیون حل اختالف  .14

 دستگاههای اجرایی

راستای اجرای مستند سازی تجربیات ،اطالعات وسوابق حقوقی از طریق سامانه های نرم افزاری در  .15

 .دولت الکترونیک

 .مستند سازی اموال غیر منقول وتملک اراضی مورد نیاز دانشگاه  .16



 توسعه

  مدیریت و تحول اداری 

 

 

 

 توسعه مدیریت و تحول اداری : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 

     AR &MD-RD&DM:کد 3131آذرماه   :تاربخ بازنگری 10: تعداد بند 2از  1 :صفحه

 شرح وظیفه
 . دانشکده/ تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه .1

 .برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اصالح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه .2

 .و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاهبرنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع  .3

برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادات جهت بهرره بررداری از نظررات کارکنران و مرردم در بهبرود ارائره         .4

 . خدمات

 .دانشکده/برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه .5

 .دانشکده/دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاهاستقرار و توسعه نظام جامع مدیریت  .6

واحردهای تابعره    ، شرح وظایف واحدها و پست هرای سرازمانی  ساختار اصالح و بازنگری تهیه پیشنهادات .7

 .دانشکده و ارسال به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع/دانشگاه

به مرکز توسعه مدیریت و تحرول   سازمانی واحدهای ایجاد یا و انحالل ادغام، پیشنهادهایو ارائه   بررسی .8

 .اداری وزارت متبوع

تابعره بره مرکرز     واحدهای نیاز مورد سازمانی های پستو تبدیل  ایجاد، حذف پیشنهادهای و ارائه بررسی .9

 .توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع

تابعه دانشرگاه و ارائره راهکارهرای مناسرب و اصرالحی بره         بررسی مسائل و مشکالت تشکیالتی واحدهای .11

 .مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان، ارتقاء رتبره و طبقره و احتسراب مردرص تحصریلی و سروابق تجربری         .11

 . دانشکده/کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشگاه

 .دانشکده در باره اصالح، بهسازی و ارتقاء فرآیندها/واحدهای تابعه دانشگاه ارائه راهنمائی و مشاوره به .12

مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کرار برا همراهنگی و همکراری واحردهای       .13

 .مرتبط

تعیین و پیشنهاد اولویت های اصالح روش ها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحدها به شورای تحرول   .14

 . دانشکده برای ارتقاء بهره وری، کارائی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها/اداری دانشگاه

 .نیازهای دانشی و مهارتی شاغلین انجام دوره ای تحلیل مشاغل برای تعیین .15

 مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان .16

 .دانشگاه/تخصصی در ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه

 .دانشگاه مصوب تشکیالتساختار و  اجرای حسن بر نظارت .17

 .سرپرستی، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیالت مصوب دانشگاهنظارت بر ابالغ های سطوح  .18

 .دانشکده /نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب وتغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری دانشگاه .19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظیفه
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه هرای مررتبط    .21

 . طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه: مانند

 .نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیالت و طبقه بندی مشاغل .21

 .ی شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی دانشگاه مطابق پست های مربوطنظارت بر بکارگیری نیروی انسان .22

 . پایش مستمر اجرای برنامه های عملیاتی واحدهای تابعه دانشگاه از طریق نرم افزار مربوط .23

به روز کردن مستمر بانک های اطالعاتی مرتبط با تشکیالت، طبقه بندی مشاغل، برنامه ریزی عملیرات و   .24

 سایر بانک ها

 .بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غیر دولتی با همکاری واحدهای ذیربط نظارت .25

 . هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط .26

کراری و  تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه  .27

 .پیگیری مصوبات

 .مستند سازی و تعیین فرایندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوط .28

 .دانشکده/نگهداری و حفاظت از صورتجلسات کمیته طبقه بندی مشاغل و شورای تحول اداری دانشگاه .29

 .  تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط  .31

انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارامد و پویا و استقرار نظام ها و سبک های نوین  .31

 . مدیریت برای انجام کارآمد  ماموریتها و وظایف اصلی

 .احی شغل، تجزیه و تحلیل شغل، و شرایط احراز شغلانجام مطالعات مستمر در خصوص طر .32



 منابع انسانی

 

  

 منابع انسانی    : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 

    HR -RD&DM:کد 3131آذرماه   :تاربخ بازنگری 20: تعداد بند 2از  1 :صفحه

 شرح وظیفه

 . دانشکده/تدوین برنامه عملیاتی سالیانه حوزه منابع انسانی بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه .1

برنامه ریزی برای پیاده سازی خط مشی های اجرایی سیاست های منابع انسانی بخش سالمت ابالغی  .2

 .از وزارت متبوع

دانشکده به وزارت متبوع جهت /بر نامه ریزی در جهت اعالم به هنگام نیازهای نیروی انسانی دانشگاه .3

 .اخذ مجوز به کارگیری نیروی انسانی

 . برنامه ریزی  و سیاستگذاری در خصوص سامان دهی نیروهای قرار دادی .4

پیش بینی روند تغییرات نیروی انسانی تحت پوشش از نظر کمی وکیفی در مقاطع زمانی مختلف  .5

 .دانشکده/جهت  طرح در شورا های تصمیم گیری دانشگاه

برنامه ریزی به منظور به کارگیری ساز وکارهای نوین آموزشی کارکنان و مدیران مانند آموزشهای  .6

 .مجازی

 .تدوین خط مشی های اجرائی مبتنی بر سیاست های منابع انسانی ابالغی وزارت بهداشت .7

ر مشاغل مختلف و تعیین الویت اخذ  و بررسی نیاز های اختصاصی نیروی انسانی  واحد های تابعه د   .8

 .هایی جذب نیرو  بر مبنای سیاست های کالن کشور ابالغی از سوی وزارت متبوع

 .دانشکده/مشارکت و همکاری در ایجاد و راه اندازی نظام جامع منابع انسانی دانشگاه .9

 بر اساس بطذیر  سئولینم به ارائه جهت الزم اداری های دستورالعمل و شیوه نامه ها  تنظیم و تهیه .11

 .تأیید از پس واحدها کلیه به آن ابالغ و دانشگاه مصوبات و ضوابط

 .دانشگاه پرسنل کلیه اداری و خدمتی سوابق و پرسنلی اطالعاتی بانک نگهداری و ایجاد .11

 .مهیا سازی ساز و کارها  و تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون استخدامی و  آگهی مربوط .12

 .علمی هیأت اعضای و غیر هیات علمی کارکنانصدور احکام  و استخدام امور جامان .13

 .انجام  امور اداری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان .14

 .دارای شرایط الزم( اعم از ایثار گر وغیر ایثارگر ) انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت خدمت کارکنان  .15

مرخصی، ماموریت، اعمال مدرص تحصیلی، انجام امور اداری مربوط به انتصاب، انتقال، ترفیع،  .16

 ارزشیابی و صدور و تمدید احکام استخدامی و قراردادها

 علمی هیأت غیر انسانی نیروی جذب و مشاغل بندی طبقه طرح اجرایی کمیته جلسات صورت اجرای .17

 .و صورت جلسات هیات ممیزه وهیات جذب اعضای هیات علمی

،  پیش از موعد، از کار افتادگی، استعفا ، مشاغل سخت و بررسی در خواست های بازنشستگی کارکنان .18

 .زیان آور و انجام مراحل قانونی مربوط



 

 

 

 

 شرح وظیفه

انجام امور مربوط به بازنشستگی، انفصال، اخراج و بازخرید از خدمت کارکنان مطابق رای مقامات ذی  .19

 .صالح

 .کارکنان به هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان غیر هیات علمیارجاع تخلفات اداری  .21

 .ن کارکنا مدیریت تردد .21

 .مدیریت  اسناد و پرونده های پرسنلی  .22

ایجاد و نگهداری بانک اطالعات پرسنلی و برقرار کردن ارتباط پویای آن با سایر سامانه های متابع  .23

 .انسانی

 .آموزش محوریت با کارکنان توانمندسازی جامع نظام تدوین .24

 .دانشکده/طراحی و اجرای برنامه آموزشی و توانمندسازی مدیران واحدهای تابعه دانشگاه .25

 .انجام نیازسنجی آموزشی برای گروههای مختلف شغلی بر اساس شایستگی های مورد نیاز .26

 .کارکنانتدوین و اطالع رسانی تقویم آموزشی ساالنه  .27

 .دانشکده /تهیه شناسنامه آموزشی الکترونیکی برای کارکنان شاغل غیر هیات علمی دانشگاه .28

راهکار های الزم به واحد های تابعه  ارائه و استخدامی مقررات صحیح اجرای بر نظارت . .29

 .دانشکده/دانشگاه

 . پرسنلی اطالعات و سیستم نمودن به هنگامکنترل و نظارت بر  .31

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات نقل و انتقال اعضای هیات علمی وغیر هیات علمی در واحدهای تابعه  .31

 .دانشکده/دانشگاه

 .نظارت بر حسن اجرای قوانین و آئین نامه های مربوط به ایثارگران و جانبازان  .32

 .دانشکده/ی تابعه دانشگاهنظارت بر امور اداری کارکنان و نظام پرداخت و جبران خدمت در واحدها .33

 .دانشکده بر اساس شاخص ها و استانداردهای مربوط/نظارت بر عملکرد آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه .34

 .کارکنانبرای آموزش های انجام شده   گواهینامه صدور و ارزیابی  .35

 .استخدامی و دستور العمل های مربوطهمشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه های  اداری و  .36

 .دانشکده/مشارکت در امور مرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه .37

 . مشارکت  در پاسخگویی  به  آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با حوزه امور حقوقی دانشگاه .38

 .های نظارتی در حوزه مربوطمستند سازی و تعیین فرایندها، شاخص ها و ابزار .39

 .  تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط .41

 

 . مشارکت در طرح های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با منابع انسانی .41

 دانشکده و آثار/انجام مطالعات الزم در خصوص آسیب شناسی قوانین و مصوبات منابع انسانی دانشگاه .42

 .آن بر سالمت کارکنان و جامعه و انعکاس نتایج به وزارت متبوع



 برنامه ریزي بودجه و پایش عملكرد

 

 

 

 برنامه ریزی بودجه و پایش عملكرد    : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 

    PM &B-RD&DM:کد 3131آذرماه   :تاربخ بازنگری 10: تعداد بند 2از  1 :صفحه

 شرح وظیفه
 "تدوین برنامه عملیاتی حوزه بودجه دانشگاه بصورت دوره ای با استفاده از تکنیکها و روشهای نوین  .1

 ."حسابداری مدیریت 

 و متمّم یاصالح ی،لیتفص ی،شنهادیپ یموافقتنامه ها میتنظبرنامه ریزی در  .2

 یاستان، ملی هیطرح تملک داراییهای سرما یموافقتنامه ها تبادلبرنامه ریزی در  .3

 بودجه مصوب  ابالغو  دانشگاه هیاصالح ی،لیتفص ی،شنهادیبودجه پ هیته .4

 پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی فعالیتها، طرحها و برنامه های دانشگاه .5

 دانشگاه هیاصالح ی،لیتفص ی،شنهادیبودجه پ هیته .6

 .دانشکده/ی تابعه دانشگاهبه واحدهاو اعتبارات بودجه  عیتوزو  ابالغ .7

 بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاران وتنظیم دستور پرداخت .8

 یو ارائه روشها یمصارف و بررس کنترلمشارکت در تصویب تفاهم نامه عملیاتی مطابق با برنامه عملیاتی  .9

 نهیکاهش هز

و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده با روند وصولی ها  ،بررسی وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی .11

 .توجه به اعتبارات مصوب دربرنامه ها

تعیین و تشخیص هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در هزینه یابی فعالیت ها و تحلیل نسبت هزینه  .11

 های سربار به مستقیم در فعالیت ها

وصول آن از طریق سامانه اطالعات درآمد قابل وصول واحدهای مستقل و نظارت بر درآمد برآورد، تعیین  .12

 (سجاد)اختصاصی 

 شناسایی کسور بیمه ای و ارائه راهکارهای  مفید جهت کاهش آن و ارائه گزارش ماهانه .13

 واحدها درنظام نوین مالی( اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای )ثبت تفاهم نامه  .14

  به واحدهای تحت پوشش درخصوص بودجه ریزی عملیاتی جهت ابالغ دستورالعمل ها  بررسی و تهیه .15

نظام بودجه ریزی عملیاتی، مبانی مالی معامالتی و )پیگیری و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی .16

 . برای کارکنان مرتبط( سایر موارد

 مقررات بودجه حیصح یبر اجرا نظارت و عملکرد اعتبارات واحدها یبررس .17

 بر اساس برنامه عملیاتی  نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف در هر یک از واحدها .18

به حوزه ها، آن و ابالغ ای تهیه و تدوین روش ها، ضوابط و معیارهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد بودجه  .19

 تحت پوششمراکزواحدها و 

نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالی به معاونت سالمت وزارت ازطریق ردیفهای  .21

 (...مصدومین ترافیکی، مصدومین غیرترافیکی، نیازمندان،بیماران سرطانی، )متمرکز وزارتی  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظیفه
سامانه جامع اطالعات درآمد ) اطالعات مربوط به درآمد در سامانه سجاد ثبت  صحیح و به موقع نظارت بر .21

 (اختصاصی 

 با برنامه و بودجه قیدانشگاه و تطب یقراردادها مشارکت در فرآیند انعقاد .22

 مشارکت در تعیین اولویت پرداخت بدهی های دانشگاه بر اساس برنامه های عملیاتی .23

 . تهیه وتنظیم گزارش عملکرد بودجه ای بصورت دوره ای و ارائه به مسئولین ذیربط .24

 

 منابع شیروند کسب درآمد و نحوه افزا لیو تحل یبررس .25

 تمام شده خدمات متیها و ق تیفعال یابی نهیهز .26

 بررسی و تحلیل علل عدم تحقق برنامه های عملیاتی  .27

تحلیل و بررسی تعرفه های مصوب دانشگاه و تطبیق آن با قیمت تمام شده خدمات و ارائه گزارش  .28

 تحلیلی

ترازنامه، صورت درآمد و هزینه، صورت منابع )ارائه تحلیل های بودجه ای از  صورتهای مالی اصلی سالیانه .29

 (غییر در خالص دارائی های جامع و صورت جریان وجوه نقدو مصارف دولتی، صورت ت

 بررسی میزان انحراف هزینه های ایجاد شده از هزینه های پیش بینی شده و تحلیل علل آن  .31

 بر اساس هزینه یابی استاندارد  بررسی و مطالعه راه های مختلف اعمال صرفه جویی در هزینه ها  .31

بانک تحقیقات در زمینه های نظام نوین بودجه ریزی و نظام نوین مالی در دانشگاه  تهیه و به روز رسانی .32

 .علوم پزشکی 



 منابع مالي و حسابداري

 

 

 

 

 منابع مالی و حسابداری    : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 

    A &FR-RD&DM:کد 3131آذرماه   :تاربخ بازنگری 11: تعداد بند 2از  1 :صفحه

 شرح وظیفه
برنامه ریزی در جهت ارتقا کیفیت اطالعات مالی دانشگاه و شفافیت در گزارشگری مالی در راستای ایفای  .1

 مسئولیت پاسخ گویی و تصمیم گیری مدیران

به روز رسانی فرایند  برنامه ریزی در خصوص ارتقا کنترل های داخلی و استفاده از تکنولوزی روز و اصالح و .2

 های مالی جهت حصول اطمینان از صحت عملیات

برنامه ریزی جهت ایجاد بستر های الزم برای دسترسی به قیمت تمام شده برنامه ها، فعالیت ها، خدمات و  .3

 محصوالت در راستای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

رای ذینفعان داخلی در جهت تسهیل مسئولیت برنامه ریزی برای آموزش نحوه استفاده از گزارش های مالی ب .4

 تصمیم گیری

برنامه ریزی جهت افزایش انضباط مالی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای  .5

 حسابداری بخش عمومی

برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیاز های اطالعاتی مدیریت، سهولت و تسهیل در ثبت رویدادهای مالی برای  .6

 تولید اطالعات به موقع و قابل اتکا و تغییر رویکرد از نگهداری حساب به گزارشگری مالی

 برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع  به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی .7

 طراحی سیستم مناسب در راستای گزارشگری، کسورات بیمه ای، پایش عملکرد  .8

رسی و پیگیری مشکالت اجرایی فرایند های مالی در کلیه واحد ها و حوزه های مرتبط با امور مالی و بر .9

 مکانیزه کردن فرایندهای مالی و کنترل های داخلی 

 بررسی صالحیت های حرفه ای و کارکنان شاغل در امور مالی و جایگزین در وظایف متناسب با توان اشخاص .11

دانشکده بر اساس دانش، تجارب و صالحیت های /ری واحد های تابعه دانشگاهتائید انتخاب روسای حسابدا .11

 .حرفه ای آنها

 برنامه ریزی و زمانبندی طراحی گزارشات و تولید اطالعات مالی جهت حصول اطمینان از صحت عملیات  .12

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای  مشارکت در نیاز سنجی آموزشی، تدوین بسته آموزشی و  .13

 .دانشکده/کارشناسان مالی دانشگاه

 . آموزش مستمر  قوانین و مقررات و استانداردها و رهنمودهای حسابداری برای کارکنان تابعه .14

 نظارت بر استقرار کنترل های داخلی مناسب و کارامد به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات و اخذ .15

 گزارشات به موقع

 نظارت بر گردش وجوه نقد از طریق ابزارهای تکنولوژی کارامد و اخذ گزارشات و مغایرات های بانکی  .16

استفاده از سامانه ها و ابزارهای الکترونیکی در دریافت وجوه نقد و ارتباط با فرایند در راستای کاهش خطاهای  .17

 نیروی انسانی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظیفه
 اخذ گزارش های به هنگام برای بررسی و تطبیق با استانداردهای تعریف شده  .18

پایش و نظارت مستمر از طریق تدوین چک لیست های مناسب برای حصول اطمینان از  اثربخشی و  .19

 کارایی بهینه از منابع و حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات موضوعه

 و تحلیل گزارش های مالی در راستای ایفای وظایف حسابداری مدیریت تجزیه .21

دانشکده در راستای ایجاد /هماهنگی درون بخشی با کلیه معاونت ها و واحد های عملیاتی تابعه دانشگاه .21

 .وحدت رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف

 .ونت ها و واحد های عملیاتی در راستای تصمیم گیری مناسب و به موقعارائه گزاش های مدیریتی به معا .22

، سازمان ها و دستگاه های ...(دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و )  تعامل سازنده با  مراجع نظارتی  .23

سازمانهای بیمه گر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  ادارات امور اقتصادی و دارایی، بانک )اجرایی مربوطه 

 ...(.ها و

 نگهداری بانک اطالعاتی قوانین و مقررات مالی و ثبت و نگهداری حساب ها در دفاتر قانونی .24

 مستند سازی دارایی های دانشگاه در راستای اثبات مالکیت دانشگاه .25

 مستندسازی فرایندهای مالی در دانشگاه در راستای اصالح فرایندها .26

 تهیه گزارش های مالی و حسابداری مدیریت مطابق با استانداردهای بخش عمومی جهت ارائه به ذینفعان  .27

تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای مقایسه عملکرد مالی واحدها در جهت افزایش کارایی و اثربخشی  .28

 استفاده از منابع

و مقایسه با نرخ افزایش شاخص های اقتصادی و رشد بودجه سالیانه  تعیین سبد اقالم مصرفی دانشگاه .29

 دستگاه اجرایی

 تحلیل و مقایسه هزینه های مالی با اطالعات بودجه ای دانشگاه  .31

 تحلیل و مقایسه قیمت تمام شده خدمات با تعرفه های مصوب و نرخ رشد تورم .31

 کنترل تفاهم نامه های منعقده با واحد های تابعه .32

پیگیری مستمر برای اطالع از تغییرات فناوریها در حوزه مالی و بکارگیری مناسب آنها در راستای به روز  .33

 رسانی سیستم ها و فرایندها



 امور پشتیبانی

 

 

 

 

 امور پشتیبانی    : نام واحد توسعه مدیریت و منابع    :حوزه 
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 شرح وظیفه
 .دانشکده/تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی دانشگاه .1

اری و انجام کلیه امور اجرایی در جهت تأمین و تهیه کاال و خدمات مورد نیاز ذبرنامه ریزی و سیاستگ .2

 . برای کلیه واحدهای دانشگاه

 . دانشگاهکاالهای مورد نیاز نگهداری و توزیع  سیاستگذاری به منطور ،ریزی برنامه .3

برنامه ریزی، ساماندهی و اجرای امور مناقصات، مزایده، ترص تشریفات، امور قراردادها  شرایط عمومی و  .4

 .اختصاصی متناسب با وظایف سازمانی دستگاه

طریق واگذاری های اجاری و مزایده و فروش  برنامه ریزی در جهت  افزایش درآمد اختصاصی واحدها از .5

اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشگاه با استفاده از ابزارهای مختلف 

 .قانونی

 .برنامه ریزی و مدیریت منابع انرژی و هزینه ها .6

 ارکناناجتماعی وتفریحات ک رنامه های فرهنگی،برنامه ریزی و اجرای امور رفاهی در زمینه ب .7

رسانی در جهت  اداری، تلفنخانه و پایگاه اطالع ای، اتوماسیون امور دبیرخانهبرنامه ریزی و ساماندهی  .8

 .رجوع اجرای طرح تکریم ارباب

تأسیسات و فضاهای فیزیکی دانشگاه با نظارت  نجام امور نگهداشت، تعمیرات و بازسازیبرنامه ریزی و ا .9

 . دانشکده/رانی دانشگاهفنی واحد منابع فیزیکی و طرحهای عم

 .اری اجرای امور خدمات پشتیبانی کلیه واحدهای دانشگاهذبرنامه ریزی و سیاستگ .11

 . برنامه ریزی جهت اجرای صحیح خرید پوشش های بیمه ای در سطح دانشگاه .11

 ساماندهی و مدیریت کارآمد در جهت استفاده بهینه از منابع فیزیکی دانشگاه .12

با مشارکت واحدهای ( ستادی و محیطی)بازنگری و اصالح دوره ای فرایندها و روش های انجام کار  .13

 (شود با اولویت فرآیندهایی که منجر به ارایه خدمات الکترونیکی به مردم می)مرتبط

 .ارتقاء کیفی فرآیند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها  و نظارت بر اساس چک لیست های تخصصی .14

 .نامه ریزی جهت مشارکت بخش غیر دولتی در فرآیندهای قابل واگذاریبر .15

ساماندهی امور رفاهی به منظور اجرای نظام پرداخت های غیر مستمر وکمک های مستقیم وغیر  .16

 .مستقیم به کارکنان

 . ارتقاء و بهبود روشهای اجرا و مستند سازی امور بصورت مکانیزه .17

 .خص ها و استانداردهای امور خدمات پشتیبانیتدوین، بازنگری و به روز رسانی شا .18

 .ساماندهی و استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی دانشگاه .19

 بهبود روشها و ارتقاء کیفیت خدمات پشتیبانی .21

 .تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی در امور خدمات پشتیبانی .21
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 شرح وظیفه
مشارکت در نیازسنجی، تدوین و اصالح بسته آموزشی تخصصی برای کارکنان حوزه خدمات پشتیبانی  .22

 .در سطح دانشگاه

ایجاد و بروز رسانی بانک های اطالعاتی الکترونیک برای راهبری و نظارت بر عملکرد خدمات پشتیبانی  .23

 .و فرایندهای اصلی در واحد مربوطه

 مدیریت کیفیت و مشارکت در حوزه خدمات پشتیبانی دانشگاهاستقرار نظام  .24

 تهیه و بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد بر اساس استانداردهای مربوط .25

 ( .با تاکید بر فناوری اطالعات)تهیه و بازنگری چک لیست و ابزارهای پایش  .26

 .ح و بهبود روشهای فرآیندهای انجام کاربهره گیری از بازخوردهای عملکردی به سیستم به منظور اصال .27

 پایش دوره ای و منظم رضایتمندی ذینفعان اصلی  .28
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 شرح وظیفه
پدافند غیرعامل طرحهای عمرانی و  برنامه ریزی و انجام مطالعات توجیه فنی واقتصادی و زیست محیطی و .1

تهیه پیش نویس موافقت نامه های پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای جهت مبادله با سازمان های 

 .ذیربط

برنامه ریزی های الزم در جهت توسعه، تکمیل و ارتقاء فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی بر اساس  .2

 .برنامه ها و سیاست های ابالغی

 .برنامه ریزی پروژه ها و کنترل برنامه زمانی و منابع اجرای پروژه های عمرانی .3

 .از طرف پیمانکاران و مشاورانرسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی  .4

 .تهیه صورت جلسات احجام و مقادیر کارها و همچنین دستور کارها در طرحهای عمرانی .5

انجام کلیه وظایف مدیران طرح ها و پروژه ها و نیز مهندسین مشاور در پروژه های فاقد مدیر طرح و یا  .6

 .مشاور 

 .رح های عمرانیتهیه و یا بررسی طرح های مطالعاتی فاز یک و دو در ط .7

 .مطالعه و بررسی در خصوص تغییر کاربری فضاهای تابعه دانشگاه .8

 .مشارکت و اعالم نظر فنی در کمیسیون های مناقصات مرتبط با حوزه طرح های عمرانی  .9

 .مشارکت و اعالم نظر در کمیته حل اختالف کارفرمایان  با پیمانکاران عمرانی یا مشاوران  .11

 .جهت بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی در واحدهای تابعهارائه راهکارهای مناسب  .11

 .دانشکده/ساماندهی و اصالح فرآیندهای نگهداری و تعمیرات در واحدهای تابعه دانشگاه .12

و مشارکت در نیاز سنجی، تدوین و اصالح بسته آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان  .13

 .مدیران فنی حوزه مرتبط تخصصی

 .تهیه و بازنگری شاخص ها و ابزارهای پایش و  ارزیابی عملکرد بر اساس استانداردهای مربوطه .14

 .نطارت بر بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحدهای تابعه .15

 .نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سایر منابع .16

نظارت بر کلیه فرایندهای انتخاب پیمانکاران و مشاوران ذیصالح بر طبق قانون و در طول دوره حیات طرح  .17

 .عمرانی

 .نظارت بر فرایندهای تحویل فضاهای فیزیکی از مجریان و پیمانکاران به بهره برداران پروژه ها .18

 .کنترل نقشه های اجرایی ارجاع شده از سایر حوزه های دانشگاه .19

 .و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از حوزه های ذیربط در ارتباط با طرحهای عمرانینظارت  .21

 ممیزی و طبقه بندی شرایط فیزیکی منابع و تهیه شناسنامه های فنی آنها  .21



 

 
 

 شرح وظیفه
 .تأسیسات و ابنیه در واحدهای تابعه دانشگاه PMنظارت بر اجرای کاربرگ های  .22

 .منابع CMو عملیات نگهداشت اصالحی   PDMپیگیری و نظارت بر اجرای نگهداشت پیش بینانه  .23

 .دستگاهها OVERHAULنظارت بر اجرای صحیح تعمیرات پس از وقوع خرابی و نیز  .24

 CMMSنظارت بر اجرای صحیح تعمیر و نگهداری مکانیزه و ورود و پایش بموقع اطالعات در سامانه  .25

هماهنگی و همکاری با واحدهای مرتبط در خصوص تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی و اسناد فنی  .26

 .مناقصات و  قراردادها

ای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه نهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی بر .27

 .کاری و پیگیری مصوبات

تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری بصورت دوره ای در حوزه منابع فیزیکی و امور عمرانی منطبق با  .28

 ..سیاست ها و برنامه عملیاتی

روش های کاری و اطالع رسانی به ذینفعان به منظور شفاف سازی  جمع آوری و ارائه دستورالعمل ها و .29

 .امور

 مستند سازی اطالعات،مدارص و نقشه ها .31

 .مشارکت در فرآیند برنامه های  بودجه عملیاتی واحدهای مرتبط .31

 .مطالعه و ارزیابی های اقتصادی پروژه های عمرانی  .32

 .تمام شده پروژه های واحدهای ذیربطمحاسبه هزینه و  قیمت  .33

 .برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه های عمرانی بر اساس آخرین فهرست بهاء       .34

 .استفاده از فنآوری اطالعات برای تسهیل و تسریع در انجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی .35


