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  امور مالي مدير
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مدير امور مالي. عنوان شغل: 1
  مديريت امور مالي. عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  منابع تيريتوسعه و مد معاونمستقيم: . مافوق 6
  رئيس دانشگاهكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

 درك تحصيليم
 ياز رشته ها يكيدر  يعلم أتيعضو ه اي يكارشناسايارشديكارشناسيليدارا بودن مدرك تحص

رياضيات مالي، )، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي، حسابدار)يمال شي(با گراتيريگروه مد يليتحص
  اقتصاد.

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سال آخر آن در شـغل   5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . مرتبط بوده باشد
 سال  5سال كه 10قلبا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حدا

 آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد
   سـال آخـر آن در شـغل     5سـال كـه   12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حـداقل

 مرتبط بوده باشد
  است (رئيس اداره يا رئيس گروه)2سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

عملكرد در  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيتدرصد ام 90 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

  
  شغل:اصلي . وظايف 9
به منظـور اطمينـان از صـحت     راتدفنظارت و كنترل بر تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري و اطالعات موجود در  .1

  صورتهاي مالي ارايه شده
ي مالي (بودجه اي، نقدينگي، داراي ها، وضعيت پيمانكاران، ماليات، بدهي) بر اساس اطالعات موجود در دفاتر به منظور ارايه گزارشها .2

  آگاهي مديران و تصميم گيران براي اتخاذ رويكرد مناسب
ين نقـدينگي الزم بـراي   پيگيري تامين منابع مالي بر اساس بودجه و موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مربوطه به منظـور تـام   .3

  ايهزينه هاي جاري و سرمايه
كنترل و نظارت بر جريان نقدينگي بر اساس بودجه و اولويت بندي نيازها و اهداف به منظـور تخصـيص بهينـه نقـدينگي بـر اسـاس        .4

  اولويت هاي دانشگاه
اتر بـه منظـور اطمينـان از ثبـت و بـه موقـع       ها و نگهداري دفاتر قانوني و اسناد بر اساس آيين نامه تحريـر دفـ  نظارت بر ثبت حساب .5

  رويدادهاي مالي
ها جهت شـفاف سـازي   ها بر اساس صورت مغايرت و تطبيق حسابكنترل حسابهاي دريافتي و پرداختي دانشگاه و پيگيري مغايرت .6
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٢ 

 هاي ماليها و فعاليتحساب
به سالهاي گذشته به منظور بـرآورد صـحيح درآمـد و    ها با بودجه مصوب بر اساس اطالعات از واحدهاي مختلف و تجرانطباق هزينه .7

  هزينه سال آينده
  گيريها مذكور به منظور تصميمهاي داخلي بر اساس عضويت در كميسيونشركت در جلسات كميسيون .8
  نمشاركت فعال در طراحي استقرار و بروز رساني سيستم مديريت (مالي، اعتبارات، بودجه)و شركت در برنامه هاي مرتبط با آ .9

ها، قوانين و مقرارت و مدارك مربوطه به منظـور  كنترل و نظارت و تاييد امور مربوطه به حسابداري، انبار و اموال بر اساس آيين نامه .10
  حصول اطمينان از نگهداري و حفاظت از دارائي

 اداري و ماليهاي هاي مالي بر اساس آيين نامه معامالت به منظور ساماندهي فعاليتنامهتهيه و بازنگري آيين .11
ها، مقررات و قوانين مربوطه به نامهها (حقوق و مزايا، صورت وضعيت پيمانكاران و ..) بر اساس آئينكنترل و نظارت بر كليه پرداخت .12

  منظور پرداخت به موقع طلب ذينفعان
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .13
 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .14
 ساير موارد مندرج در آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه .15
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  يامور مال ريمعاون مد
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  معاون مدير امور مالي. عنوان شغل: 1
   مديريت امور مالي. عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابعمعاونت:  عنوان .4
 ماليامور  ريمدمستقيم: . مافوق6
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. شرايط 8
 احراز

درك م
 تحصيلي

 تيريگروه مد يليتحص ياز رشته ها يكيدر  يارشناسك ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا

  تجربه 

 : تجربه خدمت قابل قبول
 سـال آخـر آن در شـغل     5سال كه  8با مدرك تحصيلي دكترا تخصصي يا سطح چهار حوزه حداقل

 . مرتبط بوده باشد
  سـال   5سال كه 10مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا حرفه اي يا سطح سه حوزه حداقلبا

 آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد
  سال آخر آن در شغل مـرتبط   5سال كه 12با مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه حداقل

 بوده باشد
  است اره يا رئيس گروه)(رئيس اد2سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

ارزيابي 
  عملكرد

عملكرد در واحد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 90 نيانگيكسب م
  مربوطه نباشد.

  

 شغل:اصلي . وظايف 9

 نظارت بر نحوه رسيدگي بر اسناد و كليه امور مرتبط با آن  .1
 ه و اعتبارات تامين شده در حوزه مديريت امور مالينظارت بر صحت كليه محاسبات انجام شد .2
 نظارت بر آرتيكل اسناد حسابداري .3
 هاي بانكي مربوطه ها از حسابنظارت بر صدور چك .4
داري كل كشور و صدور برگه درخواست وجه، بـه امضـا رسـانيدن درخواسـت     پيگيري اعتبارات تخصيص يافته از جانب خزانه .5

 رصد وجوه واريزي حاصل از اين فرآيند داري ووجه و ارسال به خزانه
هـاي مربوطـه تـا مشـخص شـدن      نظارت بر وجوه واريزي به حساب مادر و تعيين وجوه نامشخص و پيگيري از جانب دستگاه .6

 صاحب پول
 بررسي كارتابل وزارت علوم و سازمان امور دانشجويان جهت پيگيري و شناسايي ابالغ اعتبارهاي صادر شده براي دانشگاه .7
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطكاري با مدير در تعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه و نظارت بر انجام صحيح فعاليتهم .8
هاي اداري از طرف مديريت با توجه به تفويض اختيارات داده شده به منظور تسـهيل در  انجام مكاتبات و امضاء نامه .9

  روند امور و سرعت بخشيدن به كارها
  متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايارشتهيه و تدوين گز .10
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  مسئول دفتر

  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  مسئول دفتر. عنوان شغل: 1
  مديريت امور مالي. عنوان مديريت:5 معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت: .4
 مدير امور ماليمستقيم: . مافوق6
  امور ماليكليه روساي زيرمجموعه مديريت معاون مدير امور مالي، كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: ساير . 7

  

  :. شرايط احراز8
 ،يحقـوق، حسـابدار   ،يتـ يعلـوم ترب  ،يعلـوم اجتمـاع   ت،يريگـروه مـد   يهـا از رشته يكيدر  يا كارداني يدارا بودن مدرك كارشناس

  ت.ارتباطا ،يعلوم ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماع ،يعمومروابط  ،يروانشناس
  

  شغل:اصلي . وظايف 9
  هاي مقام مسئول و اطالع به افراد شركت كننده در جلسهتنظيم اوقات جلسات و نشست .1
  پاسخگويي به تماسهاي تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مقام مسئول .2
  ا و فراهم آوردن امكان انجام درخواست آنانپاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و راهنمايي آنه .3
ها و ساير مكاتبات فيزيكي و اتوماسيوني رسيده به واحد، ثبت و تفكيك و ارجاع آنهـا بـه   ها، پيامها، اوراق، پروندهدريافت نامه .4

  همكاران و مقام مسئول و واحدهاي مربوطه
  مسئول حسب دستور مقام ..ها، گزارشات و تهيه پيش نويس و تايپ نامه .5
  پيگيري مكاتبات و گردآوري اطالعات درخصوص موارد ارجاعي و اعالم نتايج به مقام مسئول .6
  آماده كردن و ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول .7
الم نتـايج بـه   ابالغ دستورات صادره به همكاران و مديران و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده مقام مسـئول و اعـ   .8

  ايشان
  تهيه ليست جلسات و ليست درخواست كنندگان وقت مالقات و هماهنگي با مقام مسئول جهت نهايي كردن زمان مناسب .9

 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10
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٥ 

  يو نهاد رهبر استيحوزه ر كارشناس مالي و عامل مالي

  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  كارشناس امور مالي و عامل مالي. عنوان شغل: 1
  مالي/ اداره دفترداري و رسيدگيمديريت امور . عنوان مديريت:5 توسعه و مديريت منابعمعاونت عنوان معاونت: .4
 رئيس اداره دفترداري و رسيدگيمستقيم: . مافوق6
  ، معاون مدير امور ماليمدير امور مالي اغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:كساني كه ش. ساير 7

     
  . شرايط احراز:8

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسابداري،  
  د.رياضيات مالي، اقتصا)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (

 
  شغل:اصلي . وظايف 9

هاي هاي ابالغي از سازمانثبت و نگهداري درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصي و رديف .1
  مربوطه 

نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بـر اسـاس اعتبـار ابالغـي مـديريت       .2
  ه و تحول اداري دانشگاه برنامه، بودج

  ها با توجه به تخصيص مربوطه تامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه .3
  مواد هزينه  ها با شرحكنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .4
  رفع مغايرت احتمالي  انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و .5
  كنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اداره دفترداري و رسيدگي .6
  تهيه گزارشات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم  .7
  ها و بودجه تفصيلي دانشگاه نامهآمدها و اصالحيه موافقتصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، در .8
  هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .9

هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار       اخذ فيش .10
  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (

حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت، نگهداري  .11
قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، پرسـنل دفتـر فنـي و تربيـت     

  بدني، پزشكان، مشاوران و .. 
ه صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين     پرداخت به واحدها ب .12

  هاي غير قطعي و قطعي به واحدهاصدور نامه پرداخت
  هاي ديگر صدور سند و پرداخت .13
  هاي اجرائي رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعمل .14
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٦ 

 رسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقيرسيدگي و بر .15
  ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي  .16
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .17
  ها و بودجه تفصيلي موسسه نامهها با موافقتتطبيق پرداخت .18
  نين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام مربوطه مطالعه قوانين بودجه و ساير قوا .19
 گيردانجام امور مربوط و رفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي .20
 ح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرتهيه و تدوين گزارش .21
  انجام محاسبات حقوق و مزايا براساس احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكم .22
  محاسبات كسورات قانوني .23
  صدور سند حسابداري حقوق  .24
  تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادهاي گوناگون ازجمله خزانه جهت دريافت وجه  .25
  دارائي ، بازنشستگي ، خدمات درماني ،تامين اجتماعي و غيرهتهيه وتنظيم گزارشات  .26
 انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان بازنشستگي .27
 جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي  .28
 ايگاه شغلي و شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جتهيه و تدوين گزارش .29
  ساير وظايف مندرج در آيين نامه مالي و معامالتي دانشگا .30
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٧ 

  دفترداري و رسيدگي به امور عاملينرئيس اداره 
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  به امور عاملين دفترداري و رسيدگياداره  رئيس. عنوان شغل: 1
   مديريت امور مالي. عنوان مديريت: 5  يت منابعمعاونت توسعه و مديرعنوان معاونت:  .4
 ماليامور  ريمدمستقيم: . مافوق6
   معاون مدير امور مالي، معاون توسعه و مديريت منابعكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

گروه  يليتحص ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

 . سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 3سال كه 8حداقل :تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 
   ناس مسئول)(كارش3سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

عملكرد در  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرديابيارزازيدرصد امت85نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

  

 شغل:اصلي . وظايف 9

  بستن حسابها وكنترل گزارشات بصورت ماهانه .1
  بستن حسابها بصورت ساالنه و ثبت سند افتتاحيه و اختتاميه .2
هاي مالي جهت ارائه بـه حسـابرس منتخـب هيـات امنـا و وزارت دارايـي و ديـوان        گزارش تفريغ بودجه و عملكرد و صورت تهيه .3

  محاسبات
  كنترل اسناد حسابداري از نظر ثبت ارتيكل حسابداري .4
  كنترل حساب بانك با صورتحساب بانكي جهت تهيه گزارش مغايرت بانكي .5
  ي بابت تصميم گيريهاي كوتاه و بلند مدت مديريتتهيه گزارشهاي مالي و اعتباري مديريت .6
  شات سامانه سماد وزارت دارايي (سامانه ثبت طلب و بدهي دانشگاه) بصورت ماهانهرتهيه گزا .7
  تهيه گزارشات سناما وزارت دارايي (سامانه ثبت صورتهاي مالي و تفريغهاي بودجه) بصورت ساليانه .8
  ز نظر ثبت و كنترل سررسيد آنهاها انگهداري و كنترل ضمانتنامه هاي شركت .9

  هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، حسابرسان منتخب هيات امنا و ...ها و دستگاههاي مالي براي سازمانپاسخگويي گزارش .10
 تعريف و نظارت بر كدينگ حسابداري و اعتباري جهت ثبت درست ثبتهاي حسابداري  .11
 هاي اجرائيطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعملنظارت بر رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غيرق .12
 ههاي مربوطرسيدگي به اسناد عاملين مالي و دستورالعملنظارت بر  .13
 نظارت بر رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي  .14
 يالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايمثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معانظارت بر  .15
 هاي صادرهنظارت بر رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعمل .16
   هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .17
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٨ 

      كارشناس مسئول دفترداري
  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  كارشناس مسئول دفترداري. عنوان شغل: 1
  امور مالي/اداره دفترداري و رسيدگيمديريت . عنوان مديريت: 5 معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت: .4
 رئيس اداره دفترداري و رسيدگي مستقيم: . مافوق6
  مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 :ازاحر

گـروه   يليتحصـ  ياز رشـته هـا   يكـ يدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  .رياضيات مالي، اقتصاد)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

  سال در شغل مرتبط5حداقل  : تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 

عملكرد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيب مكس  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

 

  شغل:اصلي . وظايف9
  هاريزي و نظارت و بررسي اسناد حسابداري از نظر ثبت آرتيكل حساببرنامه .1
  هاي الزمهاي ماهانه و اعمال كنترلتهيه و تنظيم تراز و حساب .2
  ها در پايان سال مالي و ارسال نسخ مربوطه به مراجع مربوطه هاي مالي دانشگاه و بستن حسابيه و تنظيم صورتته .3
  تهيه گزارش عملكرد تفريغ بودجه .4
  ها و اسناد حسابداري نگهداري حساب .5
هاي رفع مغايرتهاي صادري شده و تنظيم صورت مغايرت بانكي و پيگيري اقالم باز، جهت هاي بانكي و چككنترل حساب .6

  هاي بانكي حساب
  هاها و پيش پرداختالحسابها، عليپيگيري واريز تنخواه .7
  هاي اخذ شده بابت قراردادها نگهداري حساب سپرده و تضمين .8
 هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات، حسابرسان منتخب هيات امنا و بازرسي كل كشور پاسخگويي به دستگاه .9

  اي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهتهيه و تدوين گزارش .10
   

  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  
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٩ 

      كارشناس دفترداري
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2   كارشناس دفترداري. عنوان شغل: 1
  رسيدگي امور مالي/اداره دفترداري ومديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره دفترداري و رسيدگي مستقيم: . مافوق 6
  مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

   

  . شرايط احراز:8
گرايش مالي)، حسـابداري،  دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با 

   .اقتصاد.رياضيات مالي، )، با گرايش ماليمهندسي صنايع (
 

  شغل:اصلي . وظايف 9
  هاريزي و نظارت و بررسي اسناد حسابداري از نظر ثبت آرتيكل حساببرنامه .1
  هاي الزمهاي ماهانه و اعمال كنترلتهيه و تنظيم تراز و حساب .2
  ها در پايان سال مالي و ارسال نسخ مربوطه به مراجع مربوطه شگاه و بستن حسابهاي مالي دانتهيه و تنظيم صورت .3
  تهيه گزارش عملكرد تفريغ بودجه .4
  ها و اسناد حسابداري نگهداري حساب .5
هاي هاي صادري شده و تنظيم صورت مغايرت بانكي و پيگيري اقالم باز، جهت رفع مغايرتهاي بانكي و چككنترل حساب .6

  ي هاي بانكحساب
  هاها و پيش پرداختالحسابها، عليپيگيري واريز تنخواه .7
  هاي اخذ شده بابت قراردادها نگهداري حساب سپرده و تضمين .8
 هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات، حسابرسان منتخب هيات امنا و بازرسي كل كشور پاسخگويي به دستگاه .9

  ز جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله اتهيه و تدوين گزارش .10
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١٠ 

  كارشناس مسئول رسيدگي به امور عاملين

  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  به امور عاملينكارشناس مسئول رسيدگي. عنوان شغل: 1
  ترداري و رسيدگيامور مالي/ اداره دفمديريت . عنوان مديريت: 5 معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت: .4
 رئيس اداره دفترداري و رسيدگي مستقيم: . مافوق6
  مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 :احراز

گـروه   يليتحصـ  ياز رشـته هـا   يكـ يدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  .اقتصاد.رياضيات مالي، )، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

  سال در شغل مرتبط5حداقل  : تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 

عملكرد  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.در 

  

  شغل:اصلي . وظايف 9
  رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غيرقطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعملهاي اجرائي .1
  رسيدگي به اسناد عاملين مالي و دستورالعملهاي مربوطه .2
 رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي .3
 انه معاوالت فصلي وزارت امور اقتصاد و داراييثبت كليه معامالت انجام شده در سام .4
  رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعملهاي صادره .5
 بررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه هاي معاونتها .6
 يمطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسال .7
 دجه تفصيلي موسسهتطبيق پرداختها با موافقت نامه ها و بو .8
 مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام ذيربط .9

 انجام امور مربوط و رفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي گيرد .10
 صورت نيازانجام مكاتبات الزم در زمينه هاي مختلف در  .11
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .12
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١١ 

  كارشناس رسيدگي به امور عاملين
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  به امور عاملين كارشناس رسيدگي. عنوان شغل: 1
  امور مالي/ اداره دفترداري و رسيدگيمديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره دفترداري و رسيدگي مستقيم: . مافوق 6
  مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

  . شرايط احراز:8
كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا 

  اقتصاد.رياضيات مالي، )، با گرايش ماليمهندسي صنايع (
 

  شغل:اصلي . وظايف 9
  رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غيرقطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعملهاي اجرائي .1
  دستورالعملهاي مربوطهرسيدگي به اسناد عاملين مالي و  .2
 رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي .3
 ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معاوالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي .4
  رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعملهاي صادره .5
 هابررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه هاي معاونت .6
 يمطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسال .7
 تطبيق پرداختها با موافقت نامه ها و بودجه تفصيلي موسسه .8
 مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام ذيربط .9

 اد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي گيردانجام امور مربوط و رفع واخواهي اسن .10
 انجام مكاتبات الزم در زمينه هاي مختلف در صورت نياز .11
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م
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١٢ 

  ي(مالي)گانيو با يامور دفتر يمتصد

  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  ي(مالي)گانيو بايامور دفتر يمتصد. عنوان شغل: 1
  مالي/ اداره دفترداري و رسيدگيمديريت امور . عنوان مديريت:5 توسعه و مديريت منابعمعاونت عنوان معاونت: .4
 رئيس اداره دفترداري و رسيدگي مستقيم: . مافوق6
  ، معاون مدير امور ماليمدير امور مالي ايد به آنها گزارش دهد:كساني كه شاغل اين شغل ب. ساير 7

 

  :. شرايط احراز8
 عيصـنا  يمهندسـ  ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريگروه مد يليتحص ياز رشته ها يكيدر  يا كارداني كارشناسيبودن مدرك  دارا

  اقتصاد. ،يمال اتياضي)، ريمال شي(با گرا
  

  شغل:اصلي . وظايف 9
 ري و حفاظت اسناد مالي اداره امور مالي نگهدا .1
 تحويل اسناد مورد نياز به ادارات زير مجموعه مديريت امور مالي  .2
 اند  تحويل گرفتن اسناد امانتي كه در گذشته همكاران از بايگاني امانت گرفته .3
 تحويل گرفتن اسناد صادر شده ادارات مختلف مديريت امور مالي از بخش تحويل چك  .4
 و مرتب كردن اسناد دريافتي از بخش تحويل چك و وارد كردن آن در دفتر انديكاتور بايگاني  جمع آوري .5
 قرار دادن اسناد مالي ادارات مختلف در فايل مخصوص خود و در محل اختصاصي همان سند  .6
 بررسي و جستجوي سوابق بيمه و سوابق كاري اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي  .7
 ز بيست سال امحا اسناد مالي پس ا .8
 نگهداري، ثبت و ضبط احكام كليه پرسنل اعم از هيات علمي و كاركنان در پرونده هاي پرسنل .9

 متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق هايتهيه و تدوين گزارش .10
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١٣ 

  كارشناس امور مالي و عامل مالي
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  مور مالي و عامل ماليكارشناس ا. عنوان شغل: 1
  مالي/ اداره دفترداري و رسيدگيمديريت امور . عنوان مديريت: 5   توسعه و مديريت منابعمعاونت عنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره دفترداري و رسيدگيمستقيم: . مافوق 6
  ، معاون مدير امور ماليامور ماليمدير  كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

     
  :. شرايط احراز8

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسابداري،  
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (

 
  شغل:اصلي . وظايف 9

هاي هاي ابالغي از سازمانواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصي و رديفثبت و نگهداري درخ .31
  مربوطه 

نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بـر اسـاس اعتبـار ابالغـي مـديريت       .32
  برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه 

  ها با توجه به تخصيص مربوطه د صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينهتامين اعتبار اسنا .33
  مواد هزينه  ها با شرحكنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .34
  انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي  .35
  موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اداره دفترداري و رسيدگي كنترل و اصالح مغايرت .36
  تهيه گزارشات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم  .37
  صيلي دانشگاه ها و بودجه تفنامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .38
  هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .39
هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار       اخذ فيش .40

  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (
قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت، نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه  .41

قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، پرسـنل دفتـر فنـي و تربيـت     
  بدني، پزشكان، مشاوران و .. 

اد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين     پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسن .42
  هاي غير قطعي و قطعي به واحدهاصدور نامه پرداخت

  هاي ديگر صدور سند و پرداخت .43
  هاي اجرائي رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعمل .44
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١٤ 

 رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي .45
  ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي  .46
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .47
  ها و بودجه تفصيلي موسسه نامهها با موافقتتطبيق پرداخت .48
  اجراي آنها به مقام مربوطه  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه .49
 گيردانجام امور مربوط و رفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي .50
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .51
  احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكم انجام محاسبات حقوق و مزايا براساس .52
  محاسبات كسورات قانوني .53
  صدور سند حسابداري حقوق  .54
  تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادهاي گوناگون ازجمله خزانه جهت دريافت وجه  .55
  اجتماعي و غيرهتهيه وتنظيم گزارشات دارائي ، بازنشستگي ، خدمات درماني ،تامين  .56
 انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان بازنشستگي .57
 جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي  .58
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .59
 در آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاهساير وظايف مندرج  .60
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١٥ 

  حسابدار و عامل مالي
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  حسابدار و عامل مالي. عنوان شغل: 1
   مديريت امور مالي. عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  ماليامور  ريمدمستقيم: . مافوق 6
  معاون مدير امور مالي  كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:  كساني. ساير 7

     
  :. شرايط احراز8

)، يمـال  شي(بـا گـرا   تيريگـروه مـد   يليتحصـ  ياز رشـته هـا   يكـ يدر  يـا  يكارشناس كارشناسي ارشد يا يليدارا بودن مدرك تحص
  اقتصاد. ،يمال اتياضي)، ريمال شي(با گرا عيصنا يمهندس ،يحسابدار

 
  شغل:اصلي وظايف  .9

  انجام محاسبات حقوق و مزايا براساس احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكم .1
  محاسبات كسورات قانوني .2
  صدور سند حسابداري حقوق  .3
  تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادهاي گوناگون ازجمله خزانه جهت دريافت وجه  .4
  گزارشات دارائي ، بازنشستگي ، خدمات درماني ،تامين اجتماعي و غيره تهيه وتنظيم .5
  انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان بازنشستگي .6
ثبت و نگهداري درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمـد  جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي .7

  هاي مربوطه هاي ابالغي از سازماند اختصاصي و رديفعمومي، درآم
نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بـر اسـاس اعتبـار ابالغـي مـديريت       .8

  برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه 
  ها با توجه به تخصيص مربوطه ساالنه و ثبت هزينهتامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي  .9

  مواد هزينه  ها با شرحكنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .10
  انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي  .11
  اره دفترداري و رسيدگيكنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اد .12
  تهيه گزارشات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم  .13
  ها و بودجه تفصيلي دانشگاه نامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .14
  هاي مربوطه از سازمان هاي ابالغيصدور اسناد اعتباري رديف .15
هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار       اخذ فيش .16

  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (
باط با صنعت، نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارت .17
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١٦ 

قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، پرسـنل دفتـر فنـي و تربيـت     
  بدني، پزشكان، مشاوران و .. 

پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين      .18
  هاي غير قطعي و قطعي به واحدهادور نامه پرداختص

  هاي ديگر صدور سند و پرداخت .19
  هاي اجرائي رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعمل .20
  رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي  .21
  صلي وزارت امور اقتصاد و دارايي ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت ف .22
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .23
  ها و بودجه تفصيلي موسسه نامهها با موافقتتطبيق پرداخت .24
  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام مربوطه  .25
  گيردفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار ميانجام امور مربوط و ر .26
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .27
 ساير وظايف مندرج در آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه .28
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  ناس امور مالي و عامل مالي و امين اموالكارش
  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  كارشناس امور مالي و عامل مالي و امين اموال. عنوان شغل: 1
مالي/اداره دفترداري و مديريت امور . عنوان مديريت: 5 توسعه و مديريت منابعمعاونت عنوان معاونت: .4

  رسيدگي
 رداري و رسيدگيرئيس اداره دفتمستقيم: . مافوق6
  ، معاون مدير امور ماليمدير امور مالي كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

     
  :. شرايط احراز8

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، گرايش ماليبا مهندسي صنايع (

 
  شغل:اصلي . وظايف9

هاي هاي ابالغي از سازمانثبت و نگهداري درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصي و رديف .1
  مربوطه 

عتبـار ابالغـي مـديريت    نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بـر اسـاس ا   .2
  برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه 

  ها با توجه به تخصيص مربوطه تامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه .3
  مواد هزينه  ها با شرحكنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .4
  ستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي انطباق عمليات ثبت شده در سي .5
  كنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اداره دفترداري و رسيدگي .6
  تهيه گزارشات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم  .7
  ها و بودجه تفصيلي دانشگاه نامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .8
  هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .9

نـرم افـزار   هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در     اخذ فيش .10
  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (

نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت،  .11
ت قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، پرسـنل دفتـر فنـي و تربيـ    

  بدني، پزشكان، مشاوران و .. 
پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين      .12

  هاي غير قطعي و قطعي به واحدهاصدور نامه پرداخت
  هاي ديگر صدور سند و پرداخت .13
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  هاي اجرائي ق با قوانين و دستورالعملرسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبي .14
  رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي  .15
  ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي  .16
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .17
  دجه تفصيلي موسسه ها و بونامهها با موافقتتطبيق پرداخت .18
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 ر محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام اموتهيه و تدوين گزارش .21
  انجام محاسبات حقوق و مزايا براساس احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكم .22
  محاسبات كسورات قانوني .23
  صدور سند حسابداري حقوق  .24
  زجمله خزانه جهت دريافت وجه تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادهاي گوناگون ا .25
  تهيه وتنظيم گزارشات دارائي ، بازنشستگي ، خدمات درماني ،تامين اجتماعي و غيره .26
 انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان بازنشستگي .27
 جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي  .28
ل ورودي و بررسي با اسناد قانوني مربوطه از قبيل فاكتور خريد، حواله انبار، سند انتقال با مـدارك  نظارت بر فهرست كليه اموا .29

 اهدا كاال و نامه اسناد فوق الذكر (در صورت نياز بازديد از اموال) در پرديس
ي و ثبت مشخصات آنها نگهداري حساب كليه اموال منقول، اهدايي، انتقال، مسروقه و اسقاط طبق طبق آيين نامه اموال دولت .30

 در دفتر اموال پرديس
رسيدگي به وضعيت صورت حساب و بررسي و تطبيق آنها با آيين نامه هاي اموال، نظارت به الصاق برچسب مناسـب بـر روي    .31

 اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم هاي اموال پرديس
 مربوط به پرديسصدور قبض رسيد اموال و ثبت در دفاتر اموال و تحويل نسخه هاي  .32
 تحويل وسايل و دارايي موجود به اشخاص و نظارت بر امور تغيير و تحوالت دارايي در پرديس .33
 صدور حواله جابجايي و تحويل و تحول اموال بين امناي اموال پرديس .34
 مكاتبات و پيگيري بخشنامه هاي مرتبط  .35
 هداري درست و مناسب دارايي كنترل و بازديد دوره اي از اموال پرديس به منظور اطمينان از نگ .36
 دريافت اموال اسقاط و مازاد پرديس و كسر اموال فوق از موجودي آنها .37
 برگشت اموال سالم به چرخه استفاده و جلوگيري از خريد و هزينه مجدد در پرديس .38
 نگهداري اموال اسقاط پرديس تا تعيين تكليف نهايي .39
 ه از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محولتهيه و تدوين گزارش .40
  ساير وظايف مندرج در آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه .41
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      كارشناس امور مالي و امين اموال(پرديس)
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  كارشناس امور مالي و امين اموال(پرديس). عنوان شغل: 1
  مالي/اداره دفترداري و رسيدگيمديريت امور . عنوان مديريت: 5   ديريت منابعتوسعه و ممعاونت عنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره دفترداري و رسيدگيمستقيم: . مافوق 6
  ، معاون مدير امور ماليمدير امور مالي كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد:. ساير 7

     
  :. شرايط احراز8

اسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  دارا بودن مدرك تحصيلي كارشن
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (

  

  شغل:اصلي . وظايف9
هاي ازمانهاي ابالغي از سثبت و نگهداري درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصي و رديف .1

  مربوطه 
نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بـر اسـاس اعتبـار ابالغـي مـديريت       .2

  برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه 
  تخصيص مربوطه  ها با توجه بهتامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه .3
  مواد هزينه  ها با شرحكنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .4
  انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي  .5
  كنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اداره دفترداري و رسيدگي .6
  ات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم تهيه گزارش .7
  ها و بودجه تفصيلي دانشگاه نامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .8
  هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .9

اي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار       هاخذ فيش .10
  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (

نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت،  .11
ي، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، پرسـنل دفتـر فنـي و تربيـت     قراردادهاي پيمانكار

  بدني، پزشكان، مشاوران و .. 
پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين      .12

  طعي به واحدهاهاي غير قطعي و قصدور نامه پرداخت
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 هاي ديگرصدور سند و پرداخت .13
  هاي اجرائي رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعمل .14
  رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي  .15
  ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي  .16
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .17
  ها و بودجه تفصيلي موسسه نامهها با موافقتتطبيق پرداخت .18
  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام مربوطه  .19
 گيردحسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي انجام امور مربوط و رفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي .20
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .21
  انجام محاسبات حقوق و مزايا براساس احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكم .22
  ات قانونيمحاسبات كسور .23
  صدور سند حسابداري حقوق  .24
  تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادهاي گوناگون ازجمله خزانه جهت دريافت وجه  .25
  تهيه وتنظيم گزارشات دارائي ، بازنشستگي ، خدمات درماني ،تامين اجتماعي و غيره .26
 ازنشستگيانجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان ب .27
 جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي  .28
نظارت بر فهرست كليه اموال ورودي و بررسي با اسناد قانوني مربوطه از قبيل فاكتور خريد، حواله انبار، سند انتقال با مـدارك   .29

 اهدا كاال و نامه اسناد فوق الذكر (در صورت نياز بازديد از اموال) در پرديس
داري حساب كليه اموال منقول، اهدايي، انتقال، مسروقه و اسقاط طبق طبق آيين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها نگه .30

 در دفتر اموال پرديس
رسيدگي به وضعيت صورت حساب و بررسي و تطبيق آنها با آيين نامه هاي اموال، نظارت به الصاق برچسب مناسـب بـر روي    .31

 ات آن در فرم هاي اموال پرديساموال و درج شماره و مشخص
 صدور قبض رسيد اموال و ثبت در دفاتر اموال و تحويل نسخه هاي مربوط به پرديس .32
 تحويل وسايل و دارايي موجود به اشخاص و نظارت بر امور تغيير و تحوالت دارايي در پرديس .33
 صدور حواله جابجايي و تحويل و تحول اموال بين امناي اموال پرديس .34
 پيگيري بخشنامه هاي مرتبط  مكاتبات و .35
 كنترل و بازديد دوره اي از اموال پرديس به منظور اطمينان از نگهداري درست و مناسب دارايي  .36
 دريافت اموال اسقاط و مازاد پرديس و كسر اموال فوق از موجودي آنها .37
 برگشت اموال سالم به چرخه استفاده و جلوگيري از خريد و هزينه مجدد در پرديس .38
 ري اموال اسقاط پرديس تا تعيين تكليف نهايينگهدا .39
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .40
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      و اعتبارات پرداخت ،افتياداره در سئير
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  و اعتبارات پرداخت ،افتياداره در سئير. عنوان شغل: 1
امور مالي/اداره دريافت و پرداخت و مديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابعنوان معاونت: ع .4

  اعتبارات 
 ماليامور  ريمدمستقيم: . مافوق6
  معاون مدير امور مالي، معاون توسعه و مديريت منابع كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

 . شرايط8
 احراز

گروه  يليتحص ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

 . ده باشدسال آخر آن در شغل مرتبط بو 3سال كه 8حداقل :تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 
   (كارشناس مسئول)3سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

عملكرد در  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

  

  شغل:اصلي . وظايف9
كليه پرسنل رسمي، پيماني، قانون كار، قراردادي و انجام كليه امور مـرتبط (شـامل   پرداخت حقوق و صدور سند حقوق براي   .1

صدور درخواست وجه دارايي ، تهيه ليست هزينه و كسـور و تهيـه ليسـتهاي مـورد نيـاز سـازمانهاي ذيـربط شـامل ماليـات،          
  بازنشستگي، تامين اجتماعي، خدمات درماني و ...)

صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي دانشگاه از جمله حجمي، ارتباط بـا صـنعت،   نظارت بر نگهداري حساب، محاسبه و  .2
  پيمانكاري، عمراني و هيات علمي همكار، مشاوران، پزشكان، تربيت بدني و ... 

  ها و واحدهانظارت بر صدور سند و پرداخت اسناد هزينه قطعي و غير قطعي كليه دانشكده .3
كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار        هاي درآمدي از واحدها،اخذ فيش .4

  مربوطه (نگهداري درآمد واحدها)
  تهيه نامه براي پرداخت غير قطعي و و همچنين تهيه براي اعالم مانده پس از واريز بپاي اسناد غير قطعي واحدها .5
هـاي از خـارج از دانشـگاه مثـل سـازمان تـامين اجتمـاعي  در        استعالمپاسخگويي نامه ها و پيگيريهاي مربوط و پاسخگويي  .6

  خصوص قراردادهاي دانشگاه و....  در چارچوب وظايف اداره دريافت و پرداخت
 هاي مكسورههاي مالياتي و مالياتها در خصوص فيشگويي به سازمان امور مالياتي و شركتپاسخ .7
  رم افزار اعتبارات و حقوق و دستمزد جهت ثبت سيستمي و خودكار نرم افزارتعريف و نظارت بر الگوي سند حسابداري از ن .8
 باشد (در راستاي بازنشستگي)نظارت بر تهيه سوابق بيمه همكاراني كه سابقه آنها در سازمان بيمه ناقص مي .9

  كنترل و تطبيق بر اعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار .10
  هاي مبادله شدههاي بودجه تفصيلي و موافقتنامههزينه و تطبيق با آيتم رعايت سقف اعتبار پيش بيني شده در ريز مواد .11
  نگهداري ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحد هاي دانشگاه بر اساس ابالغي .12



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٢ 

  تخصيص مربوطهتامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه وثبت هزينه ها با توجه به  .13
ثبت و نگهداري درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي  و درآمد اختصاصي و رديف هاي ابالغـي از سـازمان    .14

  هاي مربوطه
اي دانشگاه با مديريت برنامه و هاي سرمايههمكاري در تهيه و تدوين بودجه تفصيلي و موافقتنامه هاي اعتبارات تملك دارايي .15

  اداري بودجه و تحول
  صدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب تخصيص اعتبار و اصالحيه موافقت نامه ها و بودجه تفصيلي دانشگاه .16
 ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .17
  جايگاه شغلي و شرح وظايف هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب باتهيه و تدوين گزارش .18

   	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٣ 

  كارشناس مسئول دريافت و پرداخت
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2   كارشناس مسئول دريافت و پرداخت. عنوان شغل: 1
 امور مالي/ اداره دريافت و پرداخت ومديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4

  اعتبارات 
  رئيس اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات مستقيم: . مافوق 6
     مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 :احراز

گـروه   يليتحصـ  يااز رشـته هـ   يكـ يدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

  سال در شغل مرتبط5حداقل  : تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 

رد عملك يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 80 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

     
    شغل:اصلي . وظايف 9

افـزار  هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسـر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم      اخذ فيش .1
 مربوطه (نگهداري درآمد واحدها)

شگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت، نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دان .2
قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، مشاوران، پزشكان، تربيت بدني 

نـين  پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچ    .3
 هاي غير قطعي و قطعي به واحدها صدور نامه پرداخت

هاي ديگر منجمله پرداخت وديعه مسكن دانشجويان، استرداد شهريه دانشجويان، حق الزحمـه  محاسبه و صدور سند پرداخت .4
الزحمـه  هاي مربوط به اسـناد هزينـه و ليسـت حـق     هاي حق الزحمه خارج از بار، حق الجلسه اساتيد، پرداختآزمون، ليست

  ربوط به آزمايشگاهها، كنفرانسها، كارگاههاي آموزشي كوتاه مدت و ...م
 پرداخت و واريزهاي مربوط به حسابهاي هدايا، ساير منابع، بازنشستگان سپرده ها و غيره .5
 محاسبه و پرداخت بازخريد مرخصي، سنوات، هزينه فوت و ازدواج و ..  .6
 اردادي، قانون كار پرداخت حقوق كليه پرسنل رسمي، پيماني، قر .7
 تهيه نامه كسر از حقوق جهت وام پرسنل و بازنشستگان .8
	  فهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايتهيه و تدوين گزارش .9 		 	



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٤ 

  كارشناس دريافت و پرداخت
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2   كارشناس مسئول/كارشناس دريافت و پرداخت. عنوان شغل: 1
امور مالي/ اداره دريافت و مديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4

  پرداخت و اعتبارات 
  رئيس اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات مستقيم: . مافوق 6
     ن مدير امور ماليمدير امور مالي، معاوكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

     
  . شرايط احراز:8

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  
   رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (

 
  شغل:اصلي . وظايف 9

افـزار  كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسـر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم       هاي درآمدي از واحدها،اخذ فيش .1
 مربوطه (نگهداري درآمد واحدها)

نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت،  .2
ي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، مشاوران، پزشكان، تربيت بدني قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادها

پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين      .3
 هاي غير قطعي و قطعي به واحدها صدور نامه پرداخت

ي ديگر منجمله پرداخت وديعه مسكن دانشجويان، استرداد شهريه دانشجويان، حق الزحمـه  هامحاسبه و صدور سند پرداخت .4
هاي مربوط به اسـناد هزينـه و ليسـت حـق الزحمـه      هاي حق الزحمه خارج از بار، حق الجلسه اساتيد، پرداختآزمون، ليست

  ربوط به آزمايشگاهها، كنفرانسها، كارگاههاي آموزشي كوتاه مدت و ...م
 و واريزهاي مربوط به حسابهاي هدايا، ساير منابع، بازنشستگان سپرده ها و غيره پرداخت .5
 محاسبه و پرداخت بازخريد مرخصي، سنوات، هزينه فوت و ازدواج و ..  .6
 پرداخت حقوق كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي، قانون كار  .7
 تهيه نامه كسر از حقوق جهت وام پرسنل و بازنشستگان .8
	  فهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظاين گزارشتهيه و تدوي .9 		 		 		 		 		 		 	



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٥ 

	 	
  كارشناس مسئول اعتبارات

  .نوع شغل:3 . كد شغل:2  كارشناس مسئول اعتبارات. عنوان شغل: 1
  / اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات امور ماليمديريت . عنوان مديريت:5 معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت: .4
 رئيس اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات مستقيم: . مافوق6
     مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 :احراز

گـروه   يليتحصـ  ياز رشـته هـا   يكـ يدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

  سال در شغل مرتبط5حداقل  : تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 

عملكرد  يابيارز نيانگير از مسال قبل كه كمت2عملكرديابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

     
  شغل:اصلي . وظايف 9
  دريافت قانون بودجه و قوانين و مصوبات سال مالي از مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه  .1
  اي ساالنه سازي قوانين بودجهپياده .2
  واحدها در صورت لزومهاي اجرايي اعتباري به ساير ها و دستورالعملصدور بخشنامه .3
، بودجـه  اي دانشگاه با مديريت برنامههاي سرمايههاي اعتبارات تملك دارائيهمكاري در تهيه و تدوين بودجه تفضيلي و موافقتنامه .4

  و تحول اداري دانشگاه
  كنترل و تطبيق اعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار  .5
هـاي  هـاي ابالغـي از سـازمان   درآمد عمومي، درآمد اختصاصـي و رديـف  ثبت و نگهداري دخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل  .6

  مربوطه
  هاي مبادله شده نامههاي بودجه تفضيلي و موافقتبيني شده در ريز مواد هزينه و تطبيق با آيتمرعايت سقف اعتبار پيش .7
اساس اعتبار ابالغـي مـديريت برنامـه،    نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بر  .8

  بودجه و تحول اداري دانشگاه 
  ها با توجه به تخصيص مربوطه تامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه .9

  ها با شرح مواد هزينه كنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .10
  در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي  عمليات ثبت شدهانطباق  .11
  و اعتبارات و اداره دفترداري و رسيدگيكنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره دريافت و پرداخت  .12
  حساب عملكرد بودجه ساالنه با اداره دفترداري و رسيدگي به امور عاملين همكاري در تنظيم صورت .13
  وم اعتباري بر اساس دستور مافوق هاي مداتهيه گزارش .14



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٦ 

  به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم هاي اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائهتهيه گزارش .15
  پاسخگويي به مراجع نظارتي و ذيصالح  .16
  يلي دانشگاهها و بودجه تفصنامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .17
 هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .18
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .19

  	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٧ 

  كارشناس اعتبارات
  .نوع شغل:3   . كد شغل:2   كارشناس اعتبارات. عنوان شغل: 1
  امور مالي/ اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات مديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات مستقيم: . مافوق 6
     عاون مدير امور ماليمدير امور مالي، مكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

  :. شرايط احراز8
دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  

  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (
 

    شغل:اصلي . وظايف9
  و مصوبات سال مالي از مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه  دريافت قانون بودجه و قوانين .1
  اي ساالنه سازي قوانين بودجهپياده .2
  هاي اجرايي اعتباري به ساير واحدها در صورت لزومها و دستورالعملصدور بخشنامه .3
، بودجه اي دانشگاه با مديريت برنامهمايههاي سرهاي اعتبارات تملك دارائيهمكاري در تهيه و تدوين بودجه تفضيلي و موافقتنامه .4

  و تحول اداري دانشگاه
  كنترل و تطبيق اعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار  .5
هـاي  هـاي ابالغـي از سـازمان   ثبت و نگهداري دخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصـي و رديـف   .6

  مربوطه
  هاي مبادله شده نامهو موافقتهاي بودجه تفضيلي يز مواد هزينه و تطبيق با آيتمبيني شده در ررعايت سقف اعتبار پيش .7
نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بر اساس اعتبار ابالغـي مـديريت برنامـه،     .8

  بودجه و تحول اداري دانشگاه 
  ها با توجه به تخصيص مربوطه مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه تامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات .9

  ها با شرح مواد هزينه كنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .10
  عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي انطباق  .11
  و اعتبارات و اداره دفترداري و رسيدگيفت و پرداخت كنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره دريا .12
  حساب عملكرد بودجه ساالنه با اداره دفترداري و رسيدگي به امور عاملين همكاري در تنظيم صورت .13
  هاي مداوم اعتباري بر اساس دستور مافوق تهيه گزارش .14
  جهت بهره برداري و رهنمود الزم به مديران دانشگاه هاي اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه تهيه گزارش .15
  پاسخگويي به مراجع نظارتي و ذيصالح  .16
  ها و بودجه تفصيلي دانشگاهنامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .17
 هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .18



 شناسنامه مشاغل دانشگاه  

  تهيه كننده:
  نابع انسانياداره برنامه ريزي م

  مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري

  تصويب كننده:
  هيأت اجرايي منابع انساني

  تأييد كننده
  هيأت رئيسه دانشگاه

٢٨ 

	  نجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و اتهيه و تدوين گزارش .19 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
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٢٩ 

  حسابدار مسئول
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  حسابدار مسئول. عنوان شغل: 1
  دريافت و پرداخت و اعتباراتامور مالي/ اداره مديريت . عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  اداره دريافت و پرداخت و اعتبارات رئيسمستقيم: . مافوق 6
     مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 :احراز

 درك تحصيليم
 يليتحصـ  ياز رشـته هـا   يكـ ير د يكارشناسـ  ايـ ارشـديكارشناسـ يليدارا بودن مـدرك تحصـ  

رياضـيات  )، با گـرايش مـالي   شي(گرا عيصنا ي)، مهندسيمال شي(با گرا تيريگروه مد ،يحسابدار
  مالي، اقتصاد.

  سال در شغل مرتبط5حداقل  : تجربه خدمت قابل قبول  تجربه 

عملكرد  يابيارز نيانگيم سال قبل كه كمتر از2عملكرديابيارزازيدرصد امت80نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  در واحد مربوطه نباشد.

  

  شغل:اصلي . وظايف 9
  انجام محاسبات حقوق و مزايا براساس احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكم .1
  محاسبات كسورات قانوني .2
  صدور سند حسابداري حقوق  .3
  ي گوناگون ازجمله خزانه جهت دريافت وجه تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادها .4
  تهيه وتنظيم گزارشات دارائي ، بازنشستگي ، خدمات درماني ،تامين اجتماعي و غيره .5
  انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان بازنشستگي .6
  جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي .7
هـاي  هـاي ابالغـي از سـازمان   درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصي و رديـف ثبت و نگهداري  .8

  مربوطه 
  هاي مبادله شده نامههاي بودجه تفضيلي و موافقتبيني شده در ريز مواد هزينه و تطبيق با آيتمرعايت سقف اعتبار پيش .9

ح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بر اساس اعتبار ابالغـي مـديريت برنامـه،    نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحي .10
  بودجه و تحول اداري دانشگاه 

  ها با توجه به تخصيص مربوطه تامين اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه .11
  مواد هزينه  حها با شركنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .12
  انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي  .13
  كنترل و اصالح مغايرت موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اداره دفترداري و رسيدگي .14
  ره برداري و رهنمود الزم تهيه گزارشات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت به .15
  ها و بودجه تفصيلي دانشگاه نامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .16
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٣٠ 

 هاي مربوطههاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .17
سـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار       هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالاخذ فيش .18

  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (
نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت،  .19

ار، پرسنل دفتـر فنـي و تربيـت بـدني،     قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همك
  پزشكان، مشاوران و .. 

پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچنين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين      .20
  هاي غير قطعي و قطعي به واحدهاصدور نامه پرداخت

  هاي ديگر صدور سند و پرداخت .21
  هاي مربوطه از داخل و خارج از دانشگاه در چارچوب وظايف يگيريها و پپاسخگويي نامه .22
  هاي اجرائي رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعمل .23
  رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي  .24
  اقتصاد و دارايي  ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور .25
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .26
  ها و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسالي نامهموافقتها، مطالعه بخشنامه .27
  ها و بودجه تفصيلي موسسه نامهها با موافقتتطبيق پرداخت .28
  د نحوه اجراي آنها به مقام مربوطه مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مور .29
  گيردانجام امور مربوط و رفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي .30
  هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .31
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٣١ 

  اموال رئيس اداره
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  رئيس اداره اموال. عنوان شغل: 1
   / اداره اموالمديريت امور مالي. عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
 ماليامور  ريمدمستقيم: . مافوق6
   ر مالي، معاون توسعه و مديريت منابعمعاون مدير اموكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

  

. شرايط 8
 احراز

گروه  يليتحص ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس ايارشد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص درك تحصيليم
  رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالي( عيصنا يمهندس ،ي)، حسابداريمال شي(با گرا تيريمد

 . سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد 3سال كه 8حداقل :بولتجربه خدمت قابل ق  تجربه 
   (كارشناس مسئول)3سال در سطح 2حداقل : ازين شيپ يتيرمدي تجربه در سطح

عملكرد در  يابيارز نيانگيسال قبل كه كمتر از م2عملكرد  يابيارز ازيدرصد امت 85 نيانگيكسب م  ارزيابي عملكرد
  واحد مربوطه نباشد.

 

  شغل:اصلي ف . وظاي9
نظارت بر فهرست كليه اموال ورودي به واحد با اسناد قانوني مربوطه از قبيل فاكتور خريد، حواله انبار، سند انتقال يا مـدارك   .1

  اهداء كاال و تاييد اسناد فوق الذكر (در صورت نياز بازديد از اموال)
قه و اسقاط طبق آئين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات نگهداري حساب كليه اموال منقول، اهدايي، انتقالي، مسرونظارت بر  .2

  آنها در دفاتر اموال
رسيدگي به وضعيت صورت حسابها و بررسي و تطبيق آنها با آئين نامه هاي اموال، نظارت بر الصاق برچسب مناسب نظارت بر  .3

  بر روي اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم هاي اموال
  دستور مقامات مجاز دانشگاه صدور مجوز خروج اموال با .4
  نظارت بر تهيه فرم اموال به تفكيك محل استقرار دارايي ونصب آن در كليه اتاقها و واحدها توسط مسئولين اموال .5
دريافت اموال اسقاط و مازاد واحدها و كسر اموال فوق از موجودي آنها و نگهداري اموال اسـقاط تـا تعيـين تكليـف     نظارت بر  .6

  نهايي
ازديد دوره اي از اموال واحد بمنظور اطمينان از نگهداري درست و مناسب از دارايي و برگشت اموال سالم به چرخه كنترل و ب .7

  استفاده و جلو گيري از خريد و هزينه مجدد
  هاي الزم به آنهاهاي واحدها و ارايه راهنمايينظارت بر فعاليت امين اموال .8
تعمير يا امانت و ارسال آن به واحدها و مسئولين اموال جهت پيگيري و تعيين تهيه ليست اموال خارج شده از دانشگاه جهت  .9

  تكليف
  ها و انجام امور پرسنلي مرتبطتعيين وظايف كاركنان زيرمجموعه، نظارت بر انجام صحيح فعاليت .10
	  يفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظاتهيه و تدوين گزارش .11 		 	
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٣٢ 

  كارشناس امور مالي
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2   كارشناس امور مالي. عنوان شغل: 1
  مالي/اداره اموالمديريت امور . عنوان مديريت: 5   توسعه و مديريت منابعمعاونت عنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره اموالمستقيم: . مافوق 6
  ، معاون مدير امور ماليمدير امور مالي دهد: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش. ساير 7

     
  . شرايط احراز:8

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسابداري،  
  .رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (

 
  شغل:اصلي . وظايف 9

هاي هاي ابالغي از سازماننگهداري درخواست وجه و تخصيص اعتبار از محل درآمد عمومي، درآمد اختصاصي و رديف ثبت و .1
  مربوطه 

نگهداري، ثبت و نظارت بر رعايت سقف و مصرف صحيح اعتبار ابالغي واحدهاي دانشگاه بـر اسـاس اعتبـار ابالغـي مـديريت       .2
  برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه 

  ها با توجه به تخصيص مربوطه اعتبار اسناد صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس بودجه ابالغي ساالنه و ثبت هزينه تامين .3
  مواد هزينه  ها با شرحكنترل و نظارت بر تامين اعتبار و پرداخت .4
  انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي  .5
  اصالح مغايرت موجود بين اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت و اداره دفترداري و رسيدگيكنترل و  .6
  تهيه گزارشات اعتباري واحدها بر حسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداري و رهنمود الزم  .7
  ا و بودجه تفصيلي دانشگاه هنامهصدور اسناد اعتباري اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، درآمدها و اصالحيه موافقت .8
  هاي مربوطه هاي ابالغي از سازمانصدور اسناد اعتباري رديف .9

هاي درآمدي از واحدها، كنترل واريز درآمد، تسهيم درآمد و كسر باالسـري و صـدور سـند درآمـدي در نـرم افـزار       اخذ فيش .10
  )نگهداري درآمد واحدهامربوطه (

ت براي كليه قراردادهاي منعقده دانشگاه از جمله قراردادهاي ارتباط با صنعت، نگهداري حساب، محاسبه و صدور سند پرداخ .11
قراردادهاي پيمانكاري، عمراني، قراردادهاي حجمي، قراردادهاي منعقده با هيات علمي همكار، پرسـنل دفتـر فنـي و تربيـت     

  بدني، پزشكان، مشاوران و .. 
ين واريز اسناد و نگهداري مانده تنخـواه كليـه واحـدها و همچنـين     پرداخت به واحدها به صورت قطعي و غير قطعي و همچن .12

  هاي غير قطعي و قطعي به واحدهاصدور نامه پرداخت
  هاي ديگر صدور سند و پرداخت .13
  هاي اجرائي رسيدگي به اسناد مالي قطعي و غير قطعي جهت تطبيق با قوانين و دستورالعمل .14
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٣٣ 

 قيقي و حقوقيرسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص ح .15
  ثبت كليه معامالت انجام شده در سامانه معامالت فصلي وزارت امور اقتصاد و دارايي  .16
  ها هاي معاونتبررسي اسناد رفع واخواهي شده هزينه .17
  ها و بودجه تفصيلي موسسه نامهها با موافقتتطبيق پرداخت .18
  در مورد نحوه اجراي آنها به مقام مربوطه مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر  .19
 گيردانجام امور مربوط و رفع واخواهي اسناد هزينه كه از سوي حسابرسان ديوان محاسبات مورد ايراد قرار مي .20
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .21
  مزايا براساس احكام صادره و رسيدگي احكام و محاسبه اضافه كاري و مزاياي خارج ازحكمانجام محاسبات حقوق و  .22
  محاسبات كسورات قانوني .23
  صدور سند حسابداري حقوق  .24
  تهيه و تنظيم گزارشات جهت سازمانها و نهادهاي گوناگون ازجمله خزانه جهت دريافت وجه  .25
  ماني ،تامين اجتماعي و غيرهتهيه وتنظيم گزارشات دارائي ، بازنشستگي ، خدمات در .26
 انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارسال گزارش به سازمان بازنشستگي .27
 جوابگوئي مستمر به ارباب رجوع ، تنظيم ضمانت هاي بانكي  .28
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايف تهيه و تدوين گزارش .29
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  كارشناس اموال
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  كارشناس اموال. عنوان شغل: 1
  ي/ اداره اموالمديريت امور مال. عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره اموالمستقيم: . مافوق 6
  مدير امور مالي، معاون مدير امور مالي: كساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد. ساير 7

     
  . شرايط احراز:8

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  
   رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش ماليمهندسي صنايع (

 
  شغل:اصلي . وظايف 9

هرست كليه اموال ورودي به واحد با اسناد قانوني مربوطه از قبيل فاكتور خريد، حواله انبار، سند انتقال يا مـدارك  نظارت بر ف .1
 الذكر (در صورت نياز بازديد از اموال)اهدا كاال و تاييد اسناد فوق

لتي و ثبـت مشخصـات آنهـا در    نگهداري حساب كليه اموال منقول، اهدايي، انتقال، مسروقه و اسقاط طبق آئين نامه اموال دو .2
 دفاتر اموال 

هاي اموال، نظارت بر الصاق بر چسب مناسب بـر روي  نامهها و بررسي و تطبيق آنها با آئينرسيدگي به وضعيت صورت حساب .3
 هاي اموال اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم

 وطه به واحد ذيربط هاي مربصدور قبض رسيد اموال و ثبت در دفاتر اموال و تحويل نسخه .4
 تحويل وسايل و دارايي موجود به اشخاص و نظارت بر امر تغيير و تحوالت دارايي .5
 صدور حواله جابجايي و تحويل و تحول اموال بين امناي اموال واحدها  .6
 هاي مرتبط ات و پيگيري بخشنامهتبمكا .7
 درست و مناسب از دارايي اي از اموال واحد به منظور اطمينان از نگهداريكنترل و بازديد دوره .8
 دريافت اموال اسقاط و مازاد واحدها و كسر اموال فوق از موجودي آنها  .9

 برگشت اموال سالم به چرخه استفاده و جلوگيري از خريد و هزينه مجدد  .10
 نگهداري اموال اسقاط تا تعيين تكليف نهايي  .11
	   ق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفهاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوتهيه و تدوين گزارش .12 		 		 		 		 		 		 	
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  كارشناس اموال و مسئول اموال (پرديس)
  .نوع شغل:3  . كد شغل: 2  كارشناس اموال و مسئول اموال (پرديس). عنوان شغل: 1
  ي/ اداره اموالمديريت امور مال. عنوان مديريت: 5  معاونت توسعه و مديريت منابععنوان معاونت:  .4
  رئيس اداره اموالمستقيم:  . مافوق6
  مدير امور مالي، معاون مدير امور ماليكساني كه شاغل اين شغل بايد به آنها گزارش دهد: . ساير 7

 

  :. شرايط احراز8
دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه مديريت (با گرايش مالي)، حسـابداري،  

  .رياضيات مالي، اقتصاد.)، با گرايش مالينايع (مهندسي ص
 

  شغل:اصلي . وظايف 9
بررسي با اسناد قانوني مربوطه از قبيل فاكتور خريد، حواله انبار، سند انتقال با مـدارك  و نظارت بر فهرست كليه اموال ورودي  .1

 در پرديس اهدا كاال و نامه اسناد فوق الذكر (در صورت نياز بازديد از اموال)
طبق آيين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها  نگهداري حساب كليه اموال منقول، اهدايي، انتقال، مسروقه و اسقاط طبق .2

 در دفتر اموال پرديس
رسيدگي به وضعيت صورت حساب و بررسي و تطبيق آنها با آيين نامه هاي اموال، نظارت به الصاق برچسب مناسـب بـر روي    .3

 شخصات آن در فرم هاي اموال پرديساموال و درج شماره و م
 صدور قبض رسيد اموال و ثبت در دفاتر اموال و تحويل نسخه هاي مربوط به پرديس .4
 پرديس دارايي درتحويل وسايل و دارايي موجود به اشخاص و نظارت بر امور تغيير و تحوالت  .5
 صدور حواله جابجايي و تحويل و تحول اموال بين امناي اموال پرديس .6
 و پيگيري بخشنامه هاي مرتبط ت مكاتبا .7
 كنترل و بازديد دوره اي از اموال پرديس به منظور اطمينان از نگهداري درست و مناسب دارايي  .8
 اموال اسقاط و مازاد پرديس و كسر اموال فوق از موجودي آنها دريافت .9

 در پرديس و جلوگيري از خريد و هزينه مجدداستفاده برگشت اموال سالم به چرخه  .10
 تكليف نهاييتا تعيين هداري اموال اسقاط پرديس نگ .11
 هاي الزم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جايگاه شغلي و شرح وظايفتهيه و تدوين گزارش .12

  	 	


