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خبرنامه معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع
دانشگاه علم و فناوری مازندران،
سال سوم ،شماره هشتم ،تابستان1397

• آنچه در این خبرنامه میخوانیم...
پیشگفتار
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه معاونتی
گزیده فعالیتها و اخبا حوزه مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری و بهره وری
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه مدیریت امور مالی
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه اداره امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

پیشگفتار:
به نام آنکه به قدرتش ،فصول آغاز میشوند و پایان مییابند و در هریک نشانههایی از عالم معنا پدیدار میشود .در فصل تابستان
نیز همچون فصول دیگر ،توصیف قدرت خداوند بزرگتر از آن میباشد که قابل وصف باشد و ما بتوانیم در یک متن آن را خالصه
نماییم .در نظام آموزش عالی کشور نیز تابستان فرصتی برای استفاده از تعطیالت است .تعطیالت تابستانی مراکز علمی و پژوهشی از
دید عدهای خوب و فرصتی برای تجدید قوای فکری است و از سوی دیگر منتقدان خود را دارد که معتقدند این وقفه موجب
گسستگی فعالیتهای پژوهشی و علمی دانشجویان میشود .با این حال دربهای دانشگاه هیچگاه به روی دانشجویان بسته نیست و
فعالیتهای علمی و پژوهشی تعطیل نمیشود و دانشجویان میتوانند از امکانات آزمایشگاهی و کتابخانهای استفاده کنند .معاونت
اداری و مالی دانشگاه علم و فناوری نیز به سهم خود در فصل تابستان همچون فصول دیگر به فعالیتهای خود در جهت رشد و
شکوفایی ادامه داده و تهیه فصلنامه معاونت اداری و مالی را فرصتی میداند برای تعامل دانشجویان و مسولین .باشد که این فصلنامه
نیز همچون فصلنامههای پیشین مورد استفاده قرار گیرد.
با تشکر
نرگس یوسفی
کارشناس کارگزینی

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

نصب تابلوهای راهنما دانشگاه
طی مذاکراتی که دکتر هاشمی و ریاست دانشگاه در تاریخ  97/4/12با سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل
جادهای شهرستان بهشهر جناب آقای حسین عرفانی داشتند مقرر گردید تابلوهای راهنمای دانشگاه علم و فناوری
مازندران در قالب و محل تعیین شده نصب گردند.

معرفی برنده مناقصه خرید پرسی غذا
طی جلسهای که در تاریخ  97/4/19با حضور معاونت محترم اداری و مالی و ریاست محترم دانشگاه برگزار
گردید ،شرکت پایان کار بیتا به مدیرعاملی جناب آقای محمد بابکان به عنوان برنده مناقصه خرید پرسی غذای
سلف سرویس دانشگاه در سال  97معرفی شد.

پذیرش میهمان در ایام تابستانه در دانشگاه علم و فناوری مازندران
به منظور رفاه حال همکاران محترم دانشگاهی سایر دانشگاهها ،دانشگاه علم و فناوری مازندران به همت معاونت
اداری ،در ایام تابستان سال  97از تاریخ  97/4/31لغایت  97/6/15خوابگاه دانشجویی مریم را در اختیار همکاران

دانشگاهی قرار داد.

هماهنگی با شرکت خدمات بیمهای ره آوران امن طبرستان برای ایجاد بیمه شخص ثالث کارکنان
دانشگاه

دانشگاه علم و فناوری مازندران به عنوان بیمهگذار قراردادهای متنوعی همچون درمان تکمیلی و حوادث
دانشجویی ،طرف قرارداد بیمه ره آوران امن طبرستان میباشد .طی مذاکراتی که دانشگاه با مدیرعامل این شرکت
بیمه داشتند مقرر گردید امکان ایجاد بیمه شخص ثالث در اقساط بلند مدت  6ماهه برای اعضای هیات علمی و

غیر هیات علمی این دانشگاه فراهم گردد.

ابالغ حکم کارپرداز امور پژوهشی

با عنایت به مصوبه هیات رییسه در خصوص انتخاب کارپرداز برای امور پژوهش دانشگاه و پیرو مذاکرات به عمل
آمده طی حکمی مورخ  97/5/4جناب آقای سید حسین پورعنقا به عنوان کارپرداز امور پژوهش دانشگاه معرفی
گردید.

ابالغ حکم دو تن از کارکنان جهت حضور در کانونهای همیاران سالمت
روان دانشگاههای کشور

به دنبال برگزاری نشست کارشناسان و دبیران کانونهای همیاران سالمت روان

دانشگاههای کشور در بازه  11لغایت  13شهریور  97به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد،
پس از ارزیابی گزارشات واصله و فعالیتهای کانونها ،کانون همیاران سالمت روان
دانشگاه علم و فناوری مازندران به همت سرکار خانم احمدی و سرکار خانم شباهنگ از

سوی هیات داوران به عنوان «کانون برتر» در بین کانونهای همیاران سالمت و روان
دانشگاههای منطقه  2کشور شناخته شد.

برگزاری چهل و دومین دورهی مسابقات ریاضی دانشجویی کشور
به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران
در این دوره از مسابقات که به همت انجمن ریاضی کشور و دانشکدهی ریاضی دانشگاه علم و فناوری

مازندران برگزار گردید 39 ،تیم دانشجویی از روز سهشنبه  19تیرماه به مدت  2روز به حل مسائل ریاضی و هوش
پرداخته که در خاتمه ،در ردهبندی تیمی و به ترتیب دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین به جایگاه اول تا پنجم مسابقات دست یافته و

در ردهبندی انفرادی و به ترتیب علی دایینبی از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نفر برتر مسابقات و آقایان وحید
شاهوردی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،سید علی ناصری صدر از دانشگاه صنعتی شریف ،حبیب علیزاده از دانشگاه
تهران ،احسان از دانشگاه صنعتی اصفهان ،محمد هنری از دانشگاه صنعتی شریف و هومن فتاحی مقدم از دانشگاه

صنعتی شریف به مدال طال دست یافتند.

گزارش تصویری برگزاری چهل و دومین دورهی مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

بازدید میدانی دکتر گرایینژاد  ،رییس امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ،از دانشگاه علم
و فناوری مازندران

دکتر گرایینژاد ،رییس امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه با گروه همراه در تاریخ  97/6/25از دانشگاه
علم و فناوری مازندران بازدید نمودند .ایشان عالوه بر بازدید از بخشهای مختلف دانشگاه نظیر اماکن آموزشی،
آزمایشگاهها ،سالنهای اجتماعات ،سایتها ،کتابخانه ،سلف و  ...در جریان سایر پروژههای در دست اقدام اعم از
عمرانی ،آموزشی ،اداری و  ...قرار گرفتند.

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت برنامه ،بودجه
و
تحول اداری و بهره وری

تشکیل جلسات هیات اجرایی
در تابستان  97یک جلسه هیات اجرایی در تاریخ  97/06/07و با حضور جناب آقای دکتر هاشمی ،خانم دکتر
نجیمی ،خانم زهرا صابری ،آقای محمدعلی اکبریقرا در محل دفتر معاونت اداری تشکیل گردید .در ابتدای هر

جلسه پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل قرآن مجید دستورات ذیل مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری شد.
 بررسی درخواست انتقال دو نفر از کارکنان رسمی قطعی دانشگاه زابل
 بررسی کالسهای آموزشی پیش بینی شده برای کارکنان (اعضای غیر هیات علمی)

برگزاری دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده
با مساعدت معاونت محترم اداری ،مالی و مدیریت منابع ،دورهی آموزشی با موضوع
"آسیب شناسی خانواده" در سالن دانشکده ریاضی برای کارکنان قراردادی ،رسمی و

پیمانی دانشگاه برگزار گردید .در این دوره که با استقبال قابل توجه پرسنل مواجه گشت،
مدرس جناب آقای دکتر عبداله زاده به طرح مباحثی مانند نحوه ارتباط افراد باهم ،مشورت
کردن در کارها ،نحوه برخورد با مشکالت در خانواده ،مدیریت شرایط بحرانی خانواده،
آسیبهای خانواده و همچنین انجام کارهای عملی به صورت تمرین با بعضی از تجهیزات
کمک آموزشی که کمک به درک بهتر مفاهیم آسیب شناسی خانواده نموده است،
پرداختند.
الزم به ذکر است به کسانی که موفق به حضور  3/4از ساعت دوره آموزشی در کالس را
داشتند ،گواهینامه اعطا خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
این دورهی آموزشی با مساعدت معاونت محترم اداری ،مالی و مدیریت منابع با
موضوع"رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار"در سالن دانشکده فنی و مهندسی
برای کارکنان قراردادی ،رسمی و پیمانی دانشگاه برگزار گردید .در این دوره مدرس
جناب آقای طاهری به طرح مباحثی مانند پست سازمانی ،تغییر پست سازمانی ،تعریف
مدیریت و مدیریت منابع انسانی ،رفتار سازمانی و ایجاد رفاه برای کارکنان ،نحوه
برخورد با کارکنان ،سطوح مدیریت ،فرآیند منابع انسانی ،مهارت مدیران جهت کنترل
و ایجاد رفاه کارکنان ،برنامه رفاهی کارکنان ،عوامل فیزیکی محیط کار و ...پرداختند.
الزم به ذکر است به کسانی که موفق به حضور  3/4از ساعت دوره آموزشی در
کالس را داشتند ،گواهینامه اعطا خواهد شد.

سایر فعالیتهای انجام شده توسط واحد برنامه و بودجه
درج اطالعات اعضای هیات علمی در سامانه hes

تکمیل اطالعات سامانه کارمند ایران
آمادهسازی آمار عمرانی جهت بازدید

گزیده فعالیتها و اخبار مدیریت امور اداری و پشتیبانی

برگزاری اردو برای پرسنل شرکتی خدمات و فضای سبز به مشهد
اردوی زیارتی -سیاحتی ویژه کارکنان شرکتی دانشگاه علم و فناوری مازندران از تاریخ  97/6/12به مدت  3روز

به مقصد مشهد مقدس برگزار گردید .در این اردو در مجموع  46نفر از کارکنان به همراه خانوادههای محترمشان
شرکت داشتند.

اختصاص یک عدد کانکس برای همکاران خدماتی

بند زدن بر روی کانال آب بیرون دانشگاه برای پر کردن استخر
به منظور کاهش استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و شرب برای آبیاری فضای
سبز و باغات دانشگاه علم و فناوری مازندران ،جمعآوری آبهای سطحی با احداث
آب آبندان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

تعمیرات و رنگآمیزی نمازخانه دانشگاه

چیدن دیوار انتهای مسکن مهر

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت امور مالی

برنامههای انجام شده توسط واحد مالی
 ارتباط مستمر با دستگاههای نظارتی جهت ارائه گزارشهای مورد درخواست و پاسخ به مکاتبات (مانند عملکرد
تبصرههای قانون ،عملکرد سه ماهه ،تخصیص و )....
 ارائه گزارشهای تفریغ بودجه سال  96و تفریغ سه ماهه سال  97به دیوان محاسبات

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت امور حقوقی ،قراردادها
و
پاسخگویی به شکایات

عقد قرارداد و تفاهمنامه

نظارت بر انجام امور مربوط به پیمانها ،قراردادها و تفاهمنامهها ،موافقتنامهها ،لوایح قضایی ،مزایدهها و
مناقصهها و ...از جمله وظایف مدیریت امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات میباشد .بر این اساس در
مجموع تعداد  27قرارداد و تفاهمنامه در تابستان  97توسط واحد امور قراردادها منقعد شده که به تفکیک به

شرح ذیل میباشند.
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گزیده فعالیتها حوزه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

پروژه عمرانی مرکز رشد دانشگاه

به منظور بهسازی فضا جهت ایجاد بستر الزم برای فعالیت علمی و دانش بنیان ،مرکز رشد با مبلغ بالغ بر 70
میلیون تومان در تابستان  97در محل دانشگاه بنا گردید .الزم به ذکر است این مکان قبال به عنوان سلف برادران
مورد استفاده قرار میگرفت.

پروژه عمرانی ساخت رختکن سالن ورزشی

پروژه عمرانی ساخت رختکن سالن ورزشی دانشگاه در تابستان 97و با هزینهی  200میلیون ریال در دست
اقدام قرار گرفت و میزان پیشرفت پروژه تا پایان آذر  97به میزان  50درصد بوده است.

پروژه عمرانی آبیاری تحت فشار باغات

آبیاری قطرهای آسانترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاکهاست .سیستمهای قطرهای به آب
کمتری نسبت به سایر سیستمهای متداول آبیاری نیاز دارند .از آنجا که بیشتر سطح خاک هرگز با آبیاری
قطرهای خیس نمیشود ،رشد علف هرز کاهش مییابد .در نتیجه هزینه کارگر و مواد شیمیایی برای کنترل علف
هرز پایین میآید .از اینرو دانشگاه علم و فناوری مازندران در تابستان  97اقدام به استفاده از آبیاری قطرهای
برای فضای سبز دانشگاه به مساحت  15هکتار مترمربع و با هزینهای بالغ بر  1.6میلیارد ریال نمود.

فعالیتهای انجام شده توسط حوزه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
 ادامه اجرای پروژه ساختمان آشپزخانه با مبلغ تقریبی  50میلیون تومان

 تکمیل پروژه زهکش اراضی داخلی با مبلغ تقریبی  18میلیون تومان

خبرنامه معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع
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