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 گروه تشكيالت ، تحول اداري و بهره وريتهيه و تنظيم: 
 ٩٦ پاییز 



١ 

 

  و مدیریت منابع  معاونت اداری و مالی:  پنجمفصل  ١-٤
  

 :منابع اداری ، مالی و مديريت  معاون
 مربوط؛ هاي نامه آئK و مقررات مصوبات، با مطابق ،دانشگاه عمراC و مايل اداري، امور كليه اجراي حسن بر نظارت و اداره •
 به منظور مختلف واحدهاي در عمل مورد كاري روشهاي و كارها گردش چگونگي بر نظارت و هدايت و دانشگاه اجرايي اهداف به رسيدگي •

 دانشگاه اجرايي اهداف تحقق راستاي در مختلف واحدهاي به مربوط فعاليتهاي بK ه^هنگي ايجاد
 مورد عمل مايل مقررات و قوانK ساير و امنا هيات مصوب تفصييل بودجه اساس بر مختلف واحدهاي به تخصييص اعتبار مرصف بر نظارت •

 ذيربط امناي هيات در طرح جهت گزارش ارائه و دانشگاه
• Kجهت رو پيش تهديدات و فرصتها و مشكالت و تنگناها و قوت نقاط شناسايي طريق از دانشگاه موجود وضعيت تعي Kراهربدهاي  تعي

 مطلوب وضعيت به ارتقا راستاي در پيشنهادي
 نظر تحت واحدهاي به مربوط وظايف خصوص در دانشگاه رييس به الزم توجيهي هاي گزارش ارائه •
 رد فعاليتهاي الزم كليه انجام و ساليانه بودجه پيشنهاد و ريزي برنامه و مؤسسه جامع طرح براساس نياز مورد اطالعات تكميل و آوري جمع •

  ...) و اماC ، پي^C از اعم( دانشگاه عمراC هاي طرح اجراي جهت
  موجود تأسيسات و ساخت^نها نگهداري و احياء منظور به اسايس تعم|ات انجام •
  گاهدانشمعاونتهاي  ساير همكاري با تابعه واحدهاي بK اداري تعامالت سامانه سازي بهينه منظور به اجرايي روشهاي تدوين كميته تشكيل •
 بخشهاي مايل در انضباط ايجاد جهت در مايل مديريتي گزارشات تهيه منظور به مايل چرخه بر مناسب كنرتل و درآمدها شناسايي فرآيند استقرار •

  دانشگاه مختلف
 دانشگاه ميل هاي رسمايه از نگهداري و حفظ منظور به دانشگاه تجهيزات و ابنيه نگهداري براي مناسب اجرايي روشهاي تدوين •

  
 


