رئیس واحد امور مالی  :آقای مسعود نخعی

کلیه بخشههیای ا و واحد مزیو و مل ه به ههمپه کام یودهی بود و با یههیسههلم پ ار ه مالی با
یا ه واحدها مهدمط و دمامی امور مالی دویط ییسلم کام یودهی راهمهی می ود.
در دمام مهاح ب سلهی و ادامه دهخیص بیمار ،اطالعات مالی و هو نه های مهبوط به خدمات انزام
ههههد در یههههیسههههلم منعپس می ههههود .در نیا م بیمار در موقخ دهخیص ا و اطالعات را طی
صوردحساب کام یودهی در افم و وجه آن را به صندوق بیماریلان وار و مینما د.
امور مالی در طمقه دوم یاخلمان اداری واقخ

د ایم.

شرح وظایف:
اعمال نظارت و دامیو هماهنگی الزم در اجهای مقهرات مالی
راهنما ی و کنلهل کارکنان دحم یهپهیلی و دقسیم کار بیو آنیا
گهدآوری ˛ نگیداری و مطالعه دقیق قوانیو و بخشنامه ها و دیلورالعم

های مالی

نظارت به امور مالی بیماریلان و نگیداری و دنظیم حساب ها به طمق قانون و ظوابط و مقهرات مهبوط
و صحم و یالمم آنیا
نظارت و مهاقمم به حفظ ایناد ˛ دفاده و مدارک مالی و امضاء ایناد و مپادمات مالی بیماریلان
نگیداری حساب اموال و نظارت به ورود و خهوج اموال به ایاس قوانیو و مقهرات مهبوطه
نگیداری و دحو

و دحول وجو و نقد نه ها ˛ ی هد ها و اوراق بیادار بیماریلان

درخوایم دنخوا گهدان پهداخم از ذ حسابی به منظور ا زاد دسییالت در پهداخم بعضی از هو نه
های جاری و دعیدات قاب پهداخم یالیای قم به ایاس آ یو نامه های مالی و معامالدی دانشگا
واگذاری دنخوا گهدان با دا ید مسئولیو به کارپهدازهای بیماریلان به ایاس آ یو نامه های مالی و
معامالدی دانشگا بهای انزام بهخی از هو نه ها و مهاقمم در وار و به موقخ ان
دامیو اعلمار درخوایم های خه د پس از دطمیق مورد با قوانیو و مقهرات مهبوطه(در حدود اعلمارادی
که از طهف دیلگا اجها ی دعییو و ابالغ می گهدد)
درخوایم وجه ازذ حسابی به ایاس دخ یص های صادر بهای انزام هو نه ها و یا ه پهداخم ها
به ایاس دیلورالعملیای مهبوطه

پهداخم هو نه های واحد دا حد اعلمارات م وب دخ یص افله در بهنامه مهبوطه پس از طی مهاح
دشخیص ˛دامیو اعلمار ،دسیی و حواله
پهداخم علی الحساب و پیش پهداخم پس از دطمیق با مقهرات و قوانیو به ایاس دیلورالعملیای
مهبوطه و مهاقمم در وار و به موقخ آن
انزام اقدامادالزم در مورد در افم و دمهکو وجو ی هد و دضمینات و اریال آن به ذ حسابی و ایلهداد
به موقخ آن به ذ نفخ با رعا م قوانیو و مقهرات مهبوطه ضمو نگیداری حساب وجو مذکور
درخوایم افللاح حسابیای بانپی مورد نیاز از ذ حسابی
مهاقمم به وصول و ا ال درآمدها بهابه مقهرات قانونی و دیلورالعملیای مهبوطه و انلقال درآمدهای
وصولی قاب انلقال به حسابیای مهبوطه
نگیداری و دییه و دنظیم حسابیا و صوردیای مالی و دهاز عملیات و امضاء آنیا و نگیداری ایناد و
مدارک مالی مهبوطه
دحو ایناد هو نه ها و دهاز ماهیانه حسابیا و گوارش مالی به ذ حسابی دانشگا و رفخ نواقص از
ایناد و صوردحساب های واخواهی د
همپاری در دییه و نلظیم بودجه پیشنیادی با مد ه م بیماریلان
اعالم عملپهد به مد ه م دشپیالت ˛ آموزش و بودجه بهنامه ای
نظارت به دییه و دنظیم لیسم حقوق کارکنان و مهاقمم در پهداخم حقوق پس از در افم وجه از
ذ حسابی
دییه گوار ات الزم و انزام یا ه امور محوله طمق دیلور مافوق بهابه قوانیو و مقهرات مهبوطه
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