
 

 

 

 شرح وظبیف مسئول امور مبلی

 هایشی هاّاًِصبشسسی ٍ تاییذ اسٌاد حسابذاسی ٍ اسائِ تشاص آ 

 ِبشسسی ٍ تاییذ کلیِ پشداخت ّا با تَجِ بِ آییي ًاهِ ّا ٍهجَصّای هشبَع 

 ًظاست بش بستي حسابْای پایاى سال 

 ّوکاسی با هعاٍى هذیش هالی بِ هٌظَس تْیِ صَستْای هالی 

  ِبستاًکاس صادسُ تَسظ باًک بذّکاس ٍبشسسی ٍ تاییذ اعالهی 

 اتخار تشتیبات الصم جْت تْیِ صَستْا ٍ اعالعات هَسد لضٍم حسابشساى ٍ باصسساى قاًًَی ٍجَابگَیی بِ آًاى 

  ًظاست هستوش بش ًحَُ عول ّشیک اص کاسکٌاى ٍاحذ حسابذاسی ٍ حصَل اعوبٌاى ًسبت بِ صحت اًجام اهَس بش

 شذُ اساس ششح ٍظایف تعییي

  هالی اهَس کاسکٌاى آهَصش هٌظَس بِ پیشٌْاد کالسْای آهَصشی   

  بیواسستاىاتخار تشتیبات هقتضی جْت پشداخت بِ هَقع تعْذات 

 هالی دس جْت بْبَد سٍشْا ٍ سیستن ّای هالی ّوکاسی ٍ تششیک هساعی با هذیشیت اهَس 

  تاهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص ٍاحذ هشبَعِاسائِ پیشٌْاد بِ هذیش اهَس هالی دس خصَص 

 پیشٌْاد ایجاد ، حزف یا تغییش دس حسابْای هالی بِ هذیش اهَس هالی 

 ًظاست بش ًگْذاسی هٌاسب اسٌاد ، دفاتش ٍهذاسک ٍ پشًٍذُ ّای هالی 

 پشداخت حقَق ٍهضایای کاسکٌاى 

 پیگیشی ٍصَل دسآهذّای بیواسستاى  

  ّضیٌِ ّای خشیذ کاال بشای بیواسستاىپشداخت  

 پیگیشی ٍصَل اعتباسات هالی هختلف اص داًشگاُ ًٍظاست بش چگًَگی هصشف آًْا هیباشذ 

 ًِتْیِ تشاصّای هالی بیواسستاى بِ صَست هاّیاًِ ٍسالیا 

 ًظاست کاهل بِ ٍاحذ اًباس ٍ ٍسٍد ٍ خشٍج کاال 

 ًَگی تحول ّضیٌِ ّا جْت ثبت حسابذاسیسسیذگی بِ تحقق دسآهذّا ٍ چگ 

 استباط با باًکْای عشف قشاسداد ٍ ًظاست بش چگًَگی عولکشد آًْا دس استباط با بیواسستاى 

 ًظاست بش اهَس هالی هشبَط بِ قشاسدادّای بیواسستاًی دس استباط با افشاد ٍششکتْا 

 

 028-35249210-15تلفه تمبس :                                             آدرس: تبکستبن،خیبببن شهید فکوری                                           

  تبریخ

  شمبره

  پیوست

 داوشگبه علوم پزشکی
درمبوی–و خدمبت بهداشتی   

 استبن قزویه

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

فاــــــبیمارستــــــان ش  


