
 عنوان سمت: مدیر امور مالی-1

 اهم شرح وظایف پست:-2

 ها برداری الزم از آنهای اخذ شده و بهرهنگهداری ابالغیه اعتبارات، موافقتنامه -

 تأمین اعتبارات ریالی و ارزی برای پرداخت کلیه اسناد هزینه و تعهدات -

 نگهداری و جابجایی اعتبارات بر حسب نیاز مرکز  -

 تهیه و تکمیل فرم درخواست وجه از خزانه و پیگیری الزم جهت اخذ آن  -

 ها و اوراق بهادارها، سپردهنگهداری، تحویل و تحول وجوه )ریالی و ارزی(، نقدینه -

 وصول، ثبت و نگهداری حساب درآمدهای اختصاصی مرکز  -

 ثبت و نگهداری اسناد دفاتر مالی  -

 ها ی مالی در دفاتر قانونی و نگهداری آنهاتنظیم و صدور اسناد و ثبت فعالیت -

 ربطهای مالی ماهانه و ارائه آن به مراجع ذیتهیه و تنظیم صورتحساب -

 رسیدگی، تطبیق و تأیید اسناد هزینه در چارچوب قوانین و مقررات مالی مربوطه -

 انجام امور مربوط به کسورات قانونی و واریز به حسابهای مربوطه -

 ها و مصوبات هیأت امناء های مالی و معامالتی دانشگاهها و دستورالعملنامهنظارت و اجرای آیین  -

 های مالی به هیأت امناء های زمانی مشخص جهت تهیه و ارائه گزارشانجام امور حسابرسی داخلی در دوره -

 ریزی جهت تسهیل در اجرای عملیات حسابرسی داخلی براساس ضوابط و مقررات مصوب برنامه -

 نگهداری حساب اموال مرکز و تنظیم صورت اموال واحدهای مختلف طبق مقررات  -

 ربطهای بانکی دولتی مربوطه از طریق مراجع ذیپیگیری برای افتتاح حساب -

 ها، قراردادها و معامالت مرکز ها، مناقصهشرکت در جلسات مربوط به مزایده -

 سهیل و تحقق اهداف مرکز راهکارهای مالی و قانونی الزم جهت تبررسی و ارائه  -

 ربط ای و مالی مورد نیاز با واحد ذیهمکاری الزم در تبادل اطالعات بودجه -

 ربطتفریغ بودجه و تهیه و ارائه گزارشات مالی به رئیس مرکز و مبادی ذی -

 های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی تهیه و ارائه گزارش -

 مدیریتانجام سایر امور مرتبط با وظایف  -

 



 مدرک تحصیلی-3

 اقتصاد، صنایع، مهندسی ،مدیریت و اداری امور های رشته از یکی در لیسانس فوق یا و دکتری دانشنامه دارای که داوطلبانی

 .باشندمی انتخاب اولویت در هستند،حسابداری  و مالی امور

 .پایه مدیریتی های سمت در تجربه سال 4 و مرتبط دولتی خدمت تجربه سال 10 حداقل: خدمت سنوات

 به اداری عالی شورای 30/05/1396 مورخ 1351824 شماره تصویبنامه( 1) بند 7 تبصره اجرایی نامه آیین اجرای در :تبصره

 قبلی سمت در نیاز مورد تجربه میزان مدیریتی های پست برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از گیری بهره منظور

 .است سال دو حداقل

 باشند نموده طی را دولت کارکنان آموزش نظام اساس بر مدیران و شغلی آموزش های دوره که افرادی: نیاز مورد های آموزش

 .شد خواهند مند بهره مربوطه امتیازات از

 شرایط اختصاصی )کارکردی(: -4

 ارایه برنامه پیشنهادی مرتبط با سمت مورد تقاضا بر اساس فرم ثبت نام.-

هدف  -برنامه ریزی و هماهنگی -تعهد و تعلق سازمانی -تفکر تحلیلی و حل مساله -مسئولیت پذیریدارا بودن مهارت های: -

دارا بودن  -های ارتباطیمهارت -نوجویی و تفکر خالق-تفکر تحلیلی و حل مساله -نظارت و کنترل -گرایی و هدایت عملکرد

 توانایی کار تیمی.

شغل و شاغل: تطبیق تیپ شخصیتی مورد نیاز با سمت مورد نظر بر اساس مدل های شایستگی طراحی انطباق روانشناختی -

 شده هر سمت.

 سایر موارد: )به تشخیص مرکز(-

 


