
 گزارش فعالیتها و عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی

 اقدامات عمرانی  –الف 

  محوطهبازسازی و تعویض موزایک های قدیمی -1

کارگزینی  آبداراانه  معاونت اداری و مالی  دبیراانه             دانشااا،ده  تعویض پنجره های قدیمی سااااانمال م وا پایه و         -2

  هدر رفنن انرژیو ج وگیری جهت کاهش  upvcپنجره های دوجداره  نصب حسابداری

 8دسااانناه کولر آبی سااا ولوزی با کیلیت مه وا به جای  2جمع آوری کولرهای آبی قدیمی و فرساااوده و جاینزینی  -3

 پر مصرف گازی دسنناه کولر فرسوده و

ال و دانشجویآموزشی جهت دانشجویال پزش،ی   کالساحداث دو تخریب و بازسازی مرکز مهارت های بالینی) سابق( و    -4

  نلر 90با ظرفیت ارشد 

  اداری و مالی و آموزشی دانش،ده اتاقهای برق کالسهای آموزشی وشب،ه اصالح ساانار  -5

 مقد قرارداد جهت ساات آسانسور جهت ساانمال م وا پایه  -6

تعویض دربهای ورودی ساااانمال م وا پایه  و ساااانمال اداری و سااالن کنابخانه و نصااب درا برقی با کیلیت جهت   -7

 صرفه جویی در مصرف انرژی 

ساانمال اداری دانش،ده جهت ج وگیری از نلوذ آا بارال     2000ارید و نصب ایزوگاا به منراژ   -8 منرمربع روی پشت باا 

 های قب ی این کار انجاا شد.که بع ت فرسوده شدل ایزوگام

تعمیر و بازسازی کلشورهای کف آزمایشناه فیزیک پزش،ی و تعمیر لوله های آا بارال ساانمال م وا پایه پایه کوا و       -9

 پوسیده بودند.

سازی گچهای مرده روی دیوار و ترمیم         6و5رنگ آمیزی کالس های جدید  -10 صالح و باز ش،ی و ا ش،ده پز سایت دان و 

 آنها

 اصالح و بازسازی و ایجاد سرویس بهداشنی برای دانشجویال و اساتید -11

شی جدید         -12 ش،ده و تعویض ادوات برقی دینهای و لوله ک سوده موتوراانه دان سازی و تعویض لوله های فر صالح و باز ا

  گالواتینره و اارج سازی دینهای گالواتینره فرسوده از سیم تاسیسات موتوراانه 

 

 



 و کارگزینی  اموراداری -ب

تامین نیازمندیهای پرساان ی واجرای قانول ومقررات و آیین نامه های مربود درمورد کارکنال و فراهم نمودل تسااهیالت  -1

 رفاهی و آموزشی آنال

صااادور ابالع تعیین محد ادمت کارکنال وام اااای محنرا هیات م می جدیدالورود و امالا شااارور ب،ار افراد فوق به -2

 کارگزینی سناد و پینیری جهت صدور اح،اا حقوقی آنها و سایر اقدامات الزا 

 یره ارایه پیشنهاد و راه،ارههای مناسب به مقامات مافوق درجهت پیش برد و حد مش،الت اداری و غ -3

و ارسال آل به  Ph-dنلر از رزیدنت های گروههای مخن ف آموزشی و دکنری تخصصی  230صدور ابالع مقرری تعداد   -4

 مراکز آموزشی و درمانی تابعه و گروههای مربوطه جهت اقداا الزا 

 ه و بالینی انجاا امور مربود به رفاهی و بیمه پایه و م،مد کارکنال و ام ای محنرا هیات م می م وا پای -5

بررساای و کننرل ح ااور و غیاا کارکنال و ام ااای محنرا هیات م می م وا پایه و بالینی و تنایم گزارر  و ارایه به  -6

 مسئولین مافوق و ثبت مامورینها و مراصیهای صادرشده آنها

ه ها و م،اتبات اداری و    ناارت برننهداری و باینانی پرونده های پرساااند امم از هیات م می و غیر هیات م می و نام             -7

غیره وهمچنین ناارت بر ثبت و توزیع نامه های وارده و صااادر و اح،اا حقوقی و کننرل و ارسااال به موقع ک یه نامه ها به  

 واحدهای مربوطه 

اقدامات الزا در اصوص تسویه حساا و پایال کار ام ای محنرا هیات م می پس از انجاا تعهدات قانونی ویا کسانی       -8

 به افنخار بازنشسننی ناید آمده اند.  که

تهیه گزارر آمار و اطالمات پرسن ی مورد نیاز کارکنال و ام ای محنرا هیات م می طبق دراواست معاوننهای سنادی     -9

  و یا مقامات مسئول 

 امور مالی -ج

 ریال 64 ,817 ,400,146دریافنی از امنبار جاری  -1

 ریال  127,090,640,54دریافنی از امنبار اانصاصی  -2

            ریال   000,000,222دریافنی از امنبارات ابالغی بابت امورفرهننی دانشجویی  -3

  ریال 765,671,265,1دریافت بابت تم ک دارایی  -4

 ریال 292,908,944,120امنبار  دریافنی جمع کد 



 الزا به توضیح است :

سال   سال مب غ      96کد این مب غ در  شده ودرپایال  صرف  ساا  510 ,000,000م ) البنه بابت مراحد بعد ریال بعنوال مانده ح

 شده است .پرداات ن 96سال  تاکنول مانده به دانشناه باز گردانیده شد و صورت وضعیت آسانسور می باشد(

و ایننرنها بوده و  PhDشجویال  مبالغ مصرفی شامد هزینه کرد جهت حقوق و مزایای پرسند و پزش،ال و کمک هزینه دان    

ساانمال م وا           سی در  سا ساات و تعمیرات ا شناهها و  ساات م زومات و تجهیزات جهت تجهیز آزمای شامد ارید و  مابقی 

مرح ه پایال یافنه  2پروژه ساات آسانسور شرور گردیده و در دست ساات می باشد و تاکنول         .همچنین پایه گردیده است  

سمنی   ست همچنین ق سال مالی هم       ا ست . در پایال  ساتید محنرا گردیده ا صرف پرداات حق الندریس و فول تایمی ا هم 

سابها انجاا       سنن ک یه ح ساا ها و تراز ویژه دارایی و ب صورت ح سال      مغایرت  سناد  ست و ک یه ا شده و   96گرفنه ا نهایی 

 بسنه شده است .


