
 گزارش فعالیتها و عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی

 اقدامات عمرانی  –الف 

 تجهیز و مرمت وبازسازی آزمایشگاه گروه علوم تشریح وخرید پالستینه جهت استفاده آموزشی -1

 تجهیز و مرمت وبازسازی آزمایشگاه گروه میکروب شناسی و آزمایشگاه کارشناسان ارشد میکروب شناسی   -2

 رنگ آمیزی تمامی اتاق ها و آزمایشگاهها و سالن ساختمان علوم پایه  -3

 تجهیز و رنگ آمیزی کتابخانه و سالن مطالعه برادران و خواهران  -4

 علوم پایه و ساختمان اداری دانشکده    تعویض کلیه دربهای فرسوده ساختمان -5

 تعویض پنجره های اتاق ها و سالن ساختمان علوم پایه جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ) دوجداره (  -6

 ورودی ساختمان دانشکده پزشکی مرمت و بازسازی  -7

 مرمت و بازسازی اتاق های مرکز مهارت های ) قبلی ( ودراختیارگذاشتن آن به واحد فرهنگی دانشکده  -8

 کف سابی کلیه اتاق ها و راهروهای ساختمان علوم پایه و ساختمان دانشکده  -9

 اموراداری و کارگزینی  -ب

وط درمورد کارکنان و فراهم نمودن تسننهیالت تامین نیازمندیهای پرسنننلی واجرای قانون ومرررات و آیین نامه های مرب -1

 رفاهی و آموزشی آنان

شروع بکار افراد فوق به     -2 ضای محترم هیات علمی جدیدالورود و اعالم  صدور ابالغ تعیین محل خدمت باری کارکنان واع

 کارگزینی ستاد و پیگیری جهت صدور احکام حروقی آنها و سایر اقدامات الزم 

 اهکارههای مناسب به مرامات مافوق درجهت پیش برد و حل مشکالت اداری و غیره ارایه پیشنهاد و ر -3

و ارسال آن به  Ph-dنفر از رزیدنت های گروههای مختلف آموزشی و دکتری تخصصی  232صدور ابالغ مررری تعداد   -4

 مراکز آموزشی و درمانی تابعه و گروههای مربوطه جهت اقدام الزم 

 انجام امور مربوط به رفاهی و بیمه پایه و مکمل کارکنان و اعضای محترم هیات علمی علوم پایه و بالینی  -5

بررسننی و کنترل حضننور و غیاب کارکنان و اعضننای محترم هیات علمی علوم پایه و بالینی و تنایم گزارر  و ارایه به  -6

 مسئولین مافوق و ثبت ماموریتها و مرخصیهای صادرشده آنها



ناارت برنگهداری و بایگانی پرونده های پرسننننل اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی و نامه ها و مکاتبات اداری و                 -7

غیره وهمچنین ناارت بر ثبت و توزیع نامه های وارده و صننادر و احکام حروقی و کنترل و ارسننال به موقع کلیه نامه ها به  

 واحدهای مربوطه 

ص تسویه حساب و پایان کار اعضای محترم هیات علمی پس از انجام تعهدات قانونی ویا کسانی     اقدامات الزم در خصو  -8

 که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند. 

تهیه گزارر آمار و اطالعات پرسنلی مورد نیاز کارکنان و اعضای محترم هیات علمی طبق درخواست معاونتهای ستادی     -9

  و یا مرامات مسئول 

 ر اساسی سرویس های بهداشتی ساختمان علوم پایه ) در سه طبره ( و تعویض و بازسازی لوله های آب و فاضالب تعمی -12

 امور مالی -ج

 ریال 49 ,827 ,428,171دریافتی از اعتبار جاری  -1

 ریال  127,618,549,52دریافتی از اعتبار اختصاصی  -2

            ریال   222,222,212دریافتی از اعتبارات ابالغی بابت امورفرهنگی دانشجویی  -3

  ریال 955,832,351,1دریافت بابت تملک دارایی  -4

 ریال 492,622,938,121اعتبار  دریافتی جمع کل 

 الزم به توضیح است :

سال   سال مالی مبلغ      95کل این مبلغ در  شده ودرپایان  صرف  شگاه باز     742 ,222,222م ساب به دان ریال بعنوان مانده ح

 پس گرفته شده است . 96گردانیده شد و درسال 

و اینترنها بوده و  Ph-dمبالغ مصرفی شامل هزینه کرد جهت حروق و مزایای پرسنل و پزشکان و کمک هزینه دانشجویان      

سا      شگاهها و  ساخت ملزومات و تجهیزات جهت تجهیز آزمای شامل خرید و  ساختمان علوم     مابری  سی در  سا خت و تعمیرات ا

ست   ست . در پایان        پایه گردیده ا ساتید محترم گردیده ا صرف پرداخت حق التدریس و فول تایمی ا سمتی هم  .همچنین ق

سابها انجام        ستن کلیه ح ساب ها و تراز ویژه دارایی و ب صورت ح سال      سال مالی هم مغایرت  سناد  ست و کلیه ا  95گرفته ا

 سته شده است .نهایی شده و ب


