
 وظایف مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

تهیه و تدوین صورتهاي مالی از طریق نظارت مستقیم بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداري -1
و تنظیم حسابها بر طبق آیین نامه مالی و معامالتی و مقررات حاکم بر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت 

  موردي مدیریت.و سالمت آنها و تهیه گزارشات 

  هماهنگی در اجراي قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه -2

  حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی -3

تبادل اطالعات مالی دانشگاه حسب مورد با دستگاههاي نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول  -4
  موسسه.

ده ها و اوراق بهادارو پیگیري و نظارت مستمر بر نگهداري و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپر -5
  وصول به مقع درآمدهاي دانشگاه

  نظارت بر عملکرد مالی واحدهاي اجرایی تابعه و واحدهاي وابسته . -6

  شناسایی و نگهداري حساب مقداري و ریالی اموال ،ماشین آالت ،تجهیزات و دارایی هاي موسسه.-7

یارات جهت امضاهاي مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط اطالع و کنترل کلیه تفویض اخت-8
  هماهنگی بین آنها

اجراي کدینگ یا طبقه بندي حسابها بر اساس شکل متحد به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت -9
  مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رییس هیات امنا دانشگاه.

دانشگاه که در چهار چوب بودجه تفضیلی مصوب هیات امنابر  اجراي آن بخش از عملیات مالی-10
  عهده مدیر امور مالی می باشد.

برنامه ریزي و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستاي استراتژي و اهداف تعیین شده و ایفاي  -11
  نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه 



مورد نیاز دانشگاه و همکاري با سایر واحدها جهت انجام اقدامات الزم بمنظور ارائه خدمات مالی   -12
  انجام وظایف محوله 

  بکارگیري نظامهاي پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده از منابع -13

مشارکت در تصمیم گیري تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر -14
  وضعیت نقدینگی 

   . جراي صحیح بر مقررات و دستورالعملها و روشهاي مصوب مالی و معامالتیتدوین و نظارت بر ا-15

 


