ضشح ٍظایف هؼاًٍت اداسي ٍ هالي
ً .1ظاست بش اهش استقشاس ًظام هذیشیت بْشُ ٍسي بِ هٌظَس استفادُ بْيٌِ اص هٌابغ اًساًي ،هالي ،اعالػاتي ٍ ...
ً .2ظاست بش اهش تْيِ ٍ تٌظين بَدجِ ساالًِ دس چاسچَب ضَابظ ٍ دستَسالؼولْاي هشبَعِ با ّوناسي ٍاحذّاي ریشبظ
ً .3ظاست بش اهَس هشبَط بِ آهاس ٍ في آٍسي اعالػات بش اساس اّذاف ،بشًاهِ ّا ٍ خظ هطي ّاي ضشمت هادس
ً .4ظاست بش ًحَُ اسائِ خذهات پطتيباًي اص قبيل :اًساًي ،هالي ٍ  ...بِ سایش قسوتْا اص عشیق ٍاحذّاي صیش هجوَػِ
ً .5ظاست بش حسي اجشاي آئيي ًاهِ ّا ،دستَسالؼولْا ،قَاًيي ٍ هقشسات دس ٍاحذّاي صیش هجوَػِ
 .6ضشمت دس مويسيًَْا ،مويتِ ّا ٍ ضَساّاي هشبَعِ حساب قَاًيي ٍ آئيي ًاهِ ّاي هَضَػِ
ً .7ظاست بش اهش تجضیِ ٍ تحليل سيستن ّا ٍ سٍش ّاي اًجام ماس ٍ اصالح سٍش ّاي اختصاصي ٍ هطتشك با ّواٌّگي
دفتش ضشمت هادس دس جْت استقاء بْشُ ٍسي ،ماسآیي ،سضایت اسباب سجَع ،ماّص ّضیٌِ ّا ٍ حزف هشاحل صائذ
ً .8ظاست بش گشدش ماس مليِ فؼاليتْاي اداسي ،ساختاسي ،سفاّي ،هالي ٍ هحاسبا تي ٍ مَضص بِ هٌظَس سفغ هطنالت
هشبَعِ ٍ اسائِ گضاسش ّا هستوش دس صهيٌِ فؼاليتْاي جاسي بِ هذیشیت
 .9تؼاهل هستوش با هؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌابغ ٍ هبادي ریشبظ دس ضشمت هادس
 .10بشًاهِ سیضي ،تاهيي ٍ تَسؼِ هٌابغ هالي هَسد ًياص اص هحل ّاي هختلف
 .11تذٍیي بشًاهِ ّاي اجشایي دس اهَس اداسي ،سفاّي ،هالي ،پطتيباًي ،هذیشیتي ٍ سایش صهيٌِ ّاي هشبَط دس چاسچَب
سياست ّا ٍ خظ هطي ّاي ملي ضشمت
 .12مول بِ جزب هٌابغ الصم جْت استقاء ميفيت ٍ مويت فؼاليت ضشمت
ً .13ظاست بش حسي جشیاى اداسي ٍ هالي ضشمت بِ هٌظَس اًجام صحيح ٍ سشیغ ٍظایف ٍ فؼاليت ّا دس ضشمت
ً .14ظاست ٍ هشاقبت بش مليِ اهَس هالي بِ هٌظَس حفظ ٍ سػایت هقشسات هشبَعِ
 .15توطيت اهَس اًتصابات ضشمت ٍ هذیشیت آى با ّواٌّگي هذیشیت ػاهل
 .16حضَس هَثش دس مويسيًَْا ،جلسات ٍ مويتِ ّاي تخصصي هشتبظ با ٍظایف جاسي

