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 معاونت توسعه مدیریت ومنابع

  

 
 91خرداد 



)ویژه( تعیین هدف کلی 

تعهدي در  حسابدارياستقرار نظام 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

  شناسایی فرآیندهاي مالی در مدیریت مالی 

  آموزش کارکنان 

 در کلیه واحدهاي تابعه  نصب نرم افزارهاي مالی 

 آیندهاي مالی  تعیین قیمت تمام شده فر 

  جهت ایجاد واحدهاي  شناسایی وتعیین مراکز مالی

 مستقل 



٢٠

ی  ن ما و ظام  وص  ده   جام  مات ا ا د ا

 ری ت  ۸ا ی دو روزه و روزه  وز ور روسای دوره کارگاه ا ا
ن  را ا عد ری و ا د سا ناسان  ی وکار ن  ما و ن و ارا بار د ی ا د ا د و آ

ه   ا ھایه د  ۸۹و۸۸سا

 

  مدیران .برگزاري جلسات توجیهی اعضا محترم هیئت رئیسه

بیمارستانهاوروساي  محترم شبکه هاوروساي محترم

 مراکزبهداشت جهت پشتیبانی وحمایت از طرح مذکور

 وتولید سند 88تراز حسابداري نقدي  ثبت کلیه اطالعات

در نرم افزارحسابداري 1389افتتاحیه مانده حسابها درسال 

 تعهدي 



عنوان  مثال بدهکاري از  به)حسابهاي دریافتنی(شناسائی وثبت کلیه  

 89بیمه هاي طرف قرار داد تا پایان سال 

  شناسائی وثبت کلیه اموال ودارائیهاي  مشهود ونامشهود وپروژه هاي

عمرانی در جریان ساخت درستاد وواحدهاي تابعه دانشگاه در نرم 

 افزار تعهدي

 



  شناسایی فرآیندهاي مالی در مدیریت مالی 

فهرست گردش عملیات

شمارهشرح  ردیف  
1درخواست و تحویل کاال از انبار1
2درخواست خرید و صدور رسید کاال به انبار2
3رسید و تحویل مستقیم کاال3
4وجوه درآمدي  دریافت 4
5استرداد سپرده پیمانکاران  5
6)تنخواه گردان ( پرداخت نقدي 6
7تدارکاتی پرداخت تنخواه7
8پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران  8
9پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان9
10فعالیتها/ اجراي پروژه 10

 

 

 

 



 

 

 اقدامات الزم جهت آموزش کارکنان و کارشناسان  مالی 

 
  

 برنامھ عملیاتي نظام نوین مالي 
 ي دوره آموزشي نظام نوین مالي كارشناسان مالي برگزار: عنوان برنامھ 
 سطح دانشگاه: مكان برگزاري 

 مسئول اجرا گروه ھدف عنوان فعالیت ردیف
 زمان اجرا

 نحوه اجرا
 شروع

 تشریح بخشنامھ  ٩١/٠۴/١۵ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري دوره آموزشي    ١

 مذاكره ٩١/۴/23 نظام نوین مالي  اران حسابد ھماھنگي براي مكان برگزاري  ٢

 كتبي ٩١/۴٢٧ نظام نوین مالي  حسابداران  تھیھ ابالغ  ٣

 كتبي ٩١/۵/٢ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري جلسھ  ۴

 دستي ٩١/۵/١٠ نظام نوین مالي  حسابداران  تائید صدور گواھي نامھ ھا  ٩

15/06/91 نظام نوین مالي  ان حسابدار ارسال گواھینامھ ھا بھ واحدھا ١٠  كتبي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات الزم جهت آموزش انبار داران 

 
  

 برنامھ عملیاتي نظام نوین مالي 
  انباردارانبرگزاري دوره آموزشي نظام نوین مالي : عنوان برنامھ 
 سطح دانشگاه: مكان برگزاري 

 مسئول اجرا گروه ھدف عنوان فعالیت ردیف
 زمان اجرا

 نحوه اجرا
 شروع

 تشریح بخشنامھ  ٩١/٠۴/٢٠ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري دوره آموزشي    ١

 مذاكره ٩١/4/٢٧ نظام نوین مالي  حسابداران  ھماھنگي براي مكان برگزاري  ٢

 كتبي ٩١/4/28 نظام نوین مالي  حسابداران  تھیھ ابالغ  ٣

 كتبي ٩١/5/١٠ ام نوین مالي نظ حسابداران  برگزاري جلسھ  ۴

 دستي ٩١/5/1۵ نظام نوین مالي  حسابداران  تائید صدور گواھي نامھ ھا  ٩

15/06/91 نظام نوین مالي  حسابداران  ارسال گواھینامھ ھا بھ واحدھا ١٠  كتبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات الزم جهت آموزش واحد تدارکات 

 
  

 برنامھ عملیاتي نظام نوین مالي 
  تداركاتبرگزاري دوره آموزشي نظام نوین مالي : عنوان برنامھ 
 سطح دانشگاه: مكان برگزاري 

 مسئول اجرا گروه ھدف عنوان فعالیت ردیف
 زمان اجرا

 نحوه اجرا
 شروع

 تشریح بخشنامھ  ٩١/٠۴/٢۵ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري دوره آموزشي    ١

 مذاكره ٩١/۴/٢٧ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري ھماھنگي براي مكان  ٢

 كتبي ٩١/٠۴/٢٨ نظام نوین مالي  حسابداران  تھیھ ابالغ  ٣

 كتبي ٩١/۵/١۵ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري جلسھ  ۴

 دستي ٩١/۵/١٢ نظام نوین مالي  حسابداران  تائید صدور گواھي نامھ ھا  ٩

15/06/91 نظام نوین مالي  حسابداران  بھ واحدھاارسال گواھینامھ ھا  ١٠  كتبي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات الزم جهت آموزش کارکنان  بودجه 

 
  

 برنامھ عملیاتي نظام نوین مالي 
  بودجھ   برگزاري دوره آموزشي نظام نوین مالي كارشناسان: عنوان برنامھ 
 سطح دانشگاه: مكان برگزاري 

 مسئول اجرا روه ھدفگ عنوان فعالیت ردیف
 زمان اجرا

 نحوه اجرا
 شروع

 تشریح بخشنامھ  ٩١/٠۴/٣٠ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري دوره آموزشي    ١

 مذاكره ٩١/٠۴/٣١ نظام نوین مالي  حسابداران  ھماھنگي براي مكان برگزاري  ٢

 كتبي ٩١/٠۵/١۵ نظام نوین مالي  حسابداران  تھیھ ابالغ  ٣

 كتبي ٩١/۵/٢٠ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري جلسھ  ۴

 دستي ٩١/۶/٢٧ نظام نوین مالي  حسابداران  تائید صدور گواھي نامھ ھا  ٩

 كتبي ٩١/٧/٢ نظام نوین مالي  حسابداران  ارسال گواھینامھ ھا بھ واحدھا ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات الزم جهت آموزش کارشناسان اموال 

 
  

 مھ عملیاتي نظام نوین مالي برنا
 برگزاري دوره آموزشي نظام نوین مالي كارشناسان مالي : عنوان برنامھ 
 سطح دانشگاه: مكان برگزاري 

 مسئول اجرا گروه ھدف عنوان فعالیت ردیف
 زمان اجرا

 نحوه اجرا
 شروع

 تشریح بخشنامھ  ٩١/٠۴/٣٠ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري دوره آموزشي    ١

 مذاكره ٩١/۶/١ نظام نوین مالي  حسابداران  ھماھنگي براي مكان برگزاري  ٢

 كتبي ٩١/۶/٣ نظام نوین مالي  حسابداران  تھیھ ابالغ  ٣

 كتبي ٩١/۶/۵ نظام نوین مالي  حسابداران  برگزاري جلسھ  ۴

 دستي ٩١/۶/٢٧ نظام نوین مالي  حسابداران  تائید صدور گواھي نامھ ھا  ٩

 كتبي ٩١/٧/٢ نظام نوین مالي  حسابداران  ارسال گواھینامھ ھا بھ واحدھا ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 


