
 پرسنل واحد دریافت و پرداخت: شرح وظایف

 جمال فاتح نیا

  خالصه سوابق:

رابط  -صدور کارت پرسنلی -امور فن آوري اطالعات -انجام کلیه امور حقوق و دستمزد پرسنلی
    فن آوري اطالعات حسابداري تعهدي در وزارت بهداشت

  
  شرح وظایف:

انجام امور مربوط به پرداخت کارکنان (رسمی، پیمانی، هیأت علمی و ...) شامل حقوق ،  -1
  ماموریت و ... در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی مدیریت متبوع

انجام امور مربوط به پرداخت هاي موردي کارکنان شامل عیدي، پاداش ، ماموریت ، اضافه  -2
و کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادي درچهارچوب ضوابط  کاري و ...، مربوط به اعضاي هیات علمی

  و با هماهنگی واحدهاي تابعه دانشگاه
اتخاذ ترتیب الزم به منظور تهیه و تنظیم لیستهاي مکانیزه حقوق و مزایاي ماهانه و مساعده  -3

  کارکنان
  اخذ گزارشهاي پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق -4
   ر ماهانه پرسنل از کارگزینی و انتقال به سیستم مکانیزه حقوق و دستمزداخذ گواهی انجام کا -5
   ارسال لیست و فایل حقوق به خزانه معین استان جهت دریافت اعتبار حقوق -6
تهیه وتنظیم لیست حقوق و دستمزد جهت گرفتن تائیدیه حقوق ماهانه به سازمان تامین  -7

   لیات و سازمان بازنشستگیاجتماعی ، بیمه خدمات درمانی و اداره ما
  انجام امور فن آوري اطالعات معاونت توسعه -8
  تهیه فالپی بانک ونگهداري نرم افزارحقوق و دستمزد حسابداري تعهدي -9

   ارسال لیست تامین اجتماعی کل مجموعه دانشگاه از طریق سامانه -10

  

  



  سید عباس زاهدي

  خالصه سوابق:
  1381تاریخ استخدام : 

   شاغل در حسابداري معاونت بهداشتی 82سال 
  مسئول امورمالی بیمارستان خاتم االنبیاء خفر 92مهرماه 
  واحد دریافت و پرداخت بعنوان حسابدار 93ابان ماه 

  :  شرح وظایف

تنظیم اسناد (ثبت اسناد) درسیستم تعهدي حسابداري مربوط به حقوق ومزایاي واحدهاي تابعه 
اهیانه، اضافه کار، حق مسکن ، ماموریت ، حقوق رانندگان قراردادي، دانشگاه شامل اسناد حقوق م

  ماموریت رانندگان قراردادي و پرداختی هایی که از واحد دریافت و پرداخت صورت می گیرد.
  محاسبه دیون سنوات گذشته معاونت بهداشتی

  ارسال لیستهاي بیمه خدمات درمانی کارکنان بصورت ماهیانه (بصورت اینترنتی)
  )CDارسال لیستهاي سازمان بازنشستگی کارکنان بصورت ماهاینه (بصورت

  

  
  نجمه السادات نجفی

  خالصه سوابق: 

  به عنوان نیروي طرحی در حوزه معاونت بهداشتی با مدرك کاردان مدارك پزشکی 1383سال  
    رابط مالی طرح پزشک خانواده روستایی

  امور مالی معاونت بهداشتی پس از اتمام طرح با عنوان نیروي قراردادي در
  حسابدار در بیمارستان خاتم االنبیاء خفر92از مهر ماه 

  واحددریافت وپرداخت بعنوان حسابدار 93ازآبانماه

 


