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خبرنامه معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و فناوری مازندران،
سال چهارم ،شماره یازدهم ،بهار 1398

آنچه در این خبرنامه میخوانیم...
پیشگفتار
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه معاونتی
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری و بهرهوری

 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
بهار از راه رسید .فصل شکوفایی و نو شدن طبیعت ،پیامی است از سوی پروردگار جهانیان برای
انسان که باید نو شود .خود را از نو بشناسد و برای آینده خود و جامعه پیرامونی اش دنیای بهتری
بسازد .دنیایی که خداوند آن را برای انسان پیچیده از سختی ها و ماللت ها قرار داده ولی به او
بالهای خرد و مهر ارزانی داشته تا با بالهایش پرواز کند و در ورای این رنج ها سایه مهربانی و
بهروزی را برای خود و دیگران به ارمغان ببرد .تالش می کنیم با همه توان برای مسوولیت
سترگی که به عهده مان نهاده شده نهایت کوشش را به کار بندیم و برای خانواده ،دانشگاه ،جامعه
و میهن ارجمندمان افتخار و سربلندی بیافرینیم .به خانواده خدوم حوزه معاونت اداری مالی و
مدیریت منابع که تمام تالش خود را برای آبادانی و داشتن دانشگاهی توسعه یافته به کار بسته
اند افتخار می کنیم و به خود برای آرمانهای بلندی که داریم می بالیم .امید داریم که ایزد یکتا
پشتیبان ما در خدمتگزاری به میهن گرانمایه و فرزندان برومندان مان باشد.

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

امضای تفاهمنامهی همکاری توسعهای  ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و فناوری مازندران و
بندر امیرآباد
در نشست مشترك رؤسای دانشگاه علم و فناوری مازندران و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ،تفاهمنامه همکاری توسعهای،
آموزشی و پژوهشی میان طرفین به امضاء رسید .این تفاهم نامه با هدف همافزایی و گسترش زمینههای همکاری در جهت توسعه
تجارت فعال و صنایع موجود در منطقه و تحقق ماموریتهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری دانشگاه و نیز به منظور تقویت ارتباط،
همبستگی و تطابق میان فعالیتهای نظام آموزش عالی با نیازهای دستگاههای اجرایی منعقد شد.
در این نشست که چهارشنبه یکم خرداد  1398به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برگزار شد؛ دکتر حمید محمدزاده،
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران ،دکتر اکبر هاشمی ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و فناوری مازندران و
جمعی از اساتید دانشگاه و مهندس سیاوش یزدانی ،رئیس منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با قدردانی از حسن نیت و اقدام جدی
طرفین به جهت برگزاری این نشستها بعنوان اتفاقی بیبدیل در منطقه و به تبع آن ،انعقاد این تفاهم نامه و حرکت به سمت
افقهای پیشرفت علمی و عملی شرق استان ،تاکید نمودند :امید است تا با همکاری متقابل و برگزاری جلسات کاربردی با حضور
نمایندگان دانشگاه و بندر ،فاز مطالعاتی و شناسایی اولویتهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن صورت گرفته تا با آغاز اقدامات
موثر ،شاهد به ثمر نشستن اهداف این تفاهم نامهی راهبردی و استراتژیک باشیم.

گزارش تصویری از امضای تفاهمنامهی همکاری توسعهای  ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و
فناوری مازندران و بندر امیرآباد

برگزاری جلسات مناقصه عملیات اجرای تکمیل آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی علم و فناوری
مازندران
دانشگاه علم و فناوری مازندران جهت انتخاب پیمانکار ذیصالح پروژههای دانشگاه بر اساس فراخوان عمومی
مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ،روزنامه بشیر و همچنین ارسال دعوتنامه برای  21شرکت از
پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل آورد .در تاریخ  98/03/12جلسه کمیسیون مناقصات با حضور
نمایندگان محترم سازمان بازرسی تشکیل و بدلیل نرسیدن حد نصاب شرکت کنندگان تصمیم به تجدید مناقصه
گردید .همچنین جلسه تجدید مناقصه در تاریخ  98/03/19در سالن کنفرانس ریاست دانشگاه برگزار گردید ولی
به دلیل عدم ارسال قیمت توسط هیچ یک از پیمانکاران مناقصه کان لم یکن اعالم گردید.

شرکت در جلسه مدیران اداری منطقه 2
جلسه مدیران اداری منطقه  ،2صبح شنبه  7اردیبهشت ماه سال  1398با حضور دکتر اباصلت خراسانی ،مدیر
کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاه مازندران برگزار شد .در این جلسه دکتر
هاشمی ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع نیز حضور داشتند.

برگزاری جلسات شورای مدیران دانشگاه
جلسه شورای دبیران دانشگاه علم و فناوری مازندران صبح شنبه  11خرداد ماه سال  1398با حضور دکتر هاشمی ،معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع ،دکتر کیا ،مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی ،دکتر نجیمی ،مدیر بودجه و تحول اداری ،دکتر نبیان ،مدیر امور
حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات و خانم صابری مدیر مالی دانشگاه علم و فناوری مازندران در محل دفتر بودجه برگزار شد.
در این جلسه دکتر هاشمی ضمن خوشامدگویی به جمع حاضر ،برای دبیران جدید آرزوی موفقیت کردند.
در ادامه این جلسه به تدوین تقویم کاری حوزه معاونت اداری و مالی ،بررسی روند انجام فرآیندها ،بررسی پیشنهاد ایجاد ساعت
گزارش در طول ساعت اداری ،بررسی پیشنهاد ساعت کار تابستانی ،تعیین دبیر شورا و پارهای دیگر از مسائل پرداختند.

برگزاری مناقصه خدمات عمومی و نگهداری و ایجاد فضای سبز دانشگاه
دانشگاه علم و فناوری مازندران در نظر داشت انجام کلیه امور خدمات عمومی ،نگهداری و ایجاد فضای سبز را
از طریق مناقصه عمومی بصورت حجمی و یکجا (فضای سبز و خدمات) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت گردید در این مناقصه شرکت نمایند و در نهایت شرکت پارسیان
تامین پایدار به نمایندگی آقای یاشار صاحب قلم به عنوان برنده مناقصه معرفی گردید .مدت قرارداد منعقده
فیمابین دانشگاه و شرکت پارسیان از  98/3/1تا  31/2/99میباشد.

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت برنامه،
بودجه و تحول اداری و بهرهوری

برگزاری دوره تخصصی ویژه کارکنان (رشته های حسابداری ،ریاضی و بودجه)
دانشگاه علم و فناوری مازندران اقدام به برگزاری دوره تخصصی ویژه کارکنان با موضوع "حسابداری بخش
عمومی" نمود.
در این دوره که با استقبال قابل توجه پرسنل مواجه گشت ،مدرس جناب آقای دکتر مهدوی به طرح مباحثی
مانند تعریف حسابداری نقدی و تعهدی ،صورتهای مالی و خروجی سامانه حسابداری ،هدف سیستم حسابداری،
روش های بودجه ریزی ،دستگاه مکانیزم پول ،تعریف موافقتنامه و روشهای مبادله موافقتنامه و تعریف بعضی
از اصطالحات حسابداری و ...پرداختند.
اولین جلسه این دوره در تاریخ  98/3/29تشکیل گردید و جلسات بعد در ماه تیر برگزار خواهد شد.

اقدامات انجام شده توسط حوزه مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری و بهرهوری
تهیهفایلآماروسازماندهیآمارهمهواحدهایدانشگاه
بررسیسامانهتاك(اموال)جهترفععیوبودرجاعتباراتدرقسمتاعتباربخشیسامانه
انجامامورمربوطبررسیتعدادیازپروندههایپرسنلجهتارتقا
انجامگزارشریزهزینهحقوقوتکمیلگزارش 12ماههسال97
تهیهگزارشریزهزینه(کنترلتخصیص-سنواتهزینهای-هزینهاختصاصیوسنواتهزینهای)2ماههسال98
انجامامورمربوطبهسامانهاموال،بررسیسامانهوارائهمشکالتمربوطبهسامانه
بروزرسانیپوستهجدیدمعاونتاداری،مالیومدیریتمنابع
تکمیلفرمهایبودجهایبراساسعملکردسال97

اقدامات انجام شده توسط حوزه مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری و بهرهوری (ادامه)
برگزاریجلسهکمیتهارزیابیپرسنل
برگزاریدورهآموزشیوفرهنگیبانوانباموضوعتحلیلرفتارمتقابل) (TAبرایبانواندانشگاه
بهسامانهارزیابیبرایارزیابیسالیانهپرسنل

گزیده فعالیتها و اخبارحوزه
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

همکاری در برگزاری مراسم گلریزان کمک به خسارت دیدگان سیالب
با عنایت به برگزاری مراسم گلریزان کمک به خسارتدیدگان سیالب در روز جمعه مورخ  98/2/27و بنا به
درخواست فرمانداری شهرستان بهشهر ،اقدامات الزم توسط دانشگاه علم و فناوری مازندران جهت تامین برخی
وسایل برگزاری این مراسم از قبیل صندلی ،ویدئو پروژکتور و داربست صورت گرفت.

همکاری با جمعیت هالل احمر استان مازندران جهت تقدیر از اعضاء جوان و داوطلب در
امدادرسانی سیل اخیر استان گلستان
بنا به درخواست جمعیت هالل احمر استان مازندران و جهت تقدیر از اعضاء جوان و داوطلب این جمعیت که
در مناسبتها و برنامهها ،خصوصا امداد رسانی سیل اخیر استان گلستان فعالیت چشمگیر داشتهاند ،دانشگاه علم و

فناوری مازندران خودرو مینیبوس آن دانشگاه را به منظور اعزام به اردوی یک روزه عباسآباد در اختیار جمعیت
هالل احمر استان مازندران قرار داد.

برگزاری جلسه صندوق کارکنان با موضوع تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره
صندوق قرضالحسنه رفاه دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهار سال  1398با هدف ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و کمک به
تحقق عدالت اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی به اعضا خود جهت پرداخت وام به صورت قرض الحسنه به اعضاء کارکنان دانشگاه

تشکیل گردید .الزم به ذکر است سرمایه آن با سپرده گذاری اعضاء تامین خواهد گردید .طی سه جلسه که پیرامون این موضوع با
حضور اعضای کارکنان دانشگاه برگزار گردید ،اساسنامهی صندوق کارکنان تصویب و اعضای هیات مدیره این صندوق انتخاب
گردیدند.

آبیاری گلها و درختان دانشگاه

آماده سازی باغچه ها برای کاشت چمن

پاکسازی علف های هرز پشت مرکز رشد  ،باغ انار شرقی ،مزار شهدا ،جلوی ساختمان ریاضی و
باغچههای جلوی باغ گالبی و بلوار جلوی ساختمان مهندسی

حرص گیاه رزماری

کاشت درختچه از چهار راه خدمات به سمت درب 2

چمن زنی باغچه های جلوی انتشارات و تپه های آمفی تئاتر

شستن راهروی پشت ساختمان ریاضی

کاشت درختچه جلوی دانشکده فنی و مهندسی

گزیده فعالیتها و اخبارحوزه مدیریت امورمالی

اقدامات انجام شده توسط مدیریت مالی
• تسویهتنخواههایدریافتیکارپردازانازمحلاعتباراتجاری
• ارائهترازهاینهاییاعتباراتهزینهایبهخزانهودیوانمحاسبات
• ارائهگزارشعملکردتبصرههایقانونبودجه 97بهدیوانمحاسبات
• شرکتدرنشستمدیرانمالیوبودجهمنطقه 2دردانشگاهمازندران
• شرکتدرنشستمشتركباکارشناساندیوانمحاسبات
• آمادهسازیاسنادبرایتدوینترازنهاییتملکداراییهایسرمایهایسال97
• ثبتتعداد 150سندمالیسهماههاولسال98
• دریافتحوالهامضاالکترونیکیوپرداختآنالینحسابهایبانکمرکزی
• پیگیریجهتراهاندازیسامانهتدارکاتالکترونیکدولت

گزیده فعالیتها و اخبارحوزه اداره
امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات

عقد قرارداد و تفاهمنامه
تعداد  16قرارداد در بهار  98توسط امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات به ثبت رسیده است که به
تفکیک به شرح ذیل میباشند.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8

موضوع
قرارداد اجاره
قرارداد کارگاه آموزشی
قرارداد مشاوره
قرارداد طرح پژوهشی
قرارداد کار آفرینی
قرارداد خدمات و فضای سبز
قرارداد تصفیه آب
قرارداد نگهداری ،خدمات و
پشتیبانی واحد انفورماتیک
قرارداد بیمه
تفاهم نامه

تعداد
3
2
1
1
2
1
2
1
2
1

گزیده فعالیتها و اخبارحوزه
امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

تشکیل جلسات کمیته امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
در بهار سال  1398در مجموع  4جلسه کمیته امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی در تاریخهای 98/01/18
 98/02/08 ،و  98/02/15و  98/03/05با حضور جناب آقای دکتر محمدزاده ،جناب آقای دکتر هاشمی ،جناب
آقای دکتر کیا ،سرکارخانم صابری ،سرکار خانم دکتر نجیمی و جناب آقای اسدی در محل دفتر ریاست دانشگاه
تشکیل گردید.
برخی از مباحث مطروحه در این نشستها به شرح ذیل میباشند:

 .1اجرای پروژههای عمرانی زیر در دست اجرا قرار گرفت:





آمفی تئاتر (بهسازی)
مسجد
اجرای سالن ورزشی
اجرایسیستمجمعآوریفاضالب

تشکیل جلسات کمیته امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی (ادامه)
 .2نصبعالئمراهنمابررویتابلوبرقهاوتابلوهایآتشنشانی
 .3اسنادمناقصهآمفیتئاتردانشکدهفنیتاسقفاوراقتخصیصیافته،تهیهومناقصهبرگزارگردید.
 .4اجرایطرحهایمطالعاتیتوسطمشاورشالودهخاكگلستان
 .5مقررگردیدتأسیساتمکانیکیوبرقیساختمانکتابخانهباتعبیهمسیرانتظاربهمنظورتوسعهفازهایبعدی
طراحیگردد.
 .6مقررگردیدجهتبهرهبرداریازسیستمآبیاریتحتفشاروهمچنینادامهفرآیندهوشمندسازی،هماهنگی-
هایالزمباطراحومجریطرحآبیاریتحتفشارصورتپذیرد.
 .7خریداگزاستفنوفیلترهودهایآشپزخانه
 .8تهیهاسنادمناقصهبابتسولهورزشیتاسقفششهزارمیلیونریال
 .9مقررگردیدازمحلدرآمداختصاصیمبلغچهارمیلیاردوپانصدمیلیونریالاعتباربرایمسجدلحاظگردد.
.01مقررگردیدازمحلدرآمداختصاصیمبلغدومیلیاردریالبابتتعمیراتسردرنگهبانیهزینهگردد.

تعمیرات نشست سرامیکهای پشت ساختمان اداری

ضد زنگ کردن فنسهای دور ژنراتور و فنهای سیستمهای گرمایشی

منهول کردن چاه

جمعآوری آبهای سطحی پشت ساختمان فنی

هدایت آبهای سطحی به بیرون دانشگاه و حفر دو کانال

نصب دو فشار سنج بر روی ژنراتورها

خبرنامه معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع

 صاحب امتیاز :معاونتاداریمالیومدیریتمنابع
 مدیر مسئول:دکتراکبرهاشمیبرزآبادی

 تهیه و تنظیم :نرگسرضاییروش
 وب سایت معاونت اداری ،مالی:
http://dadministrations.mazust.ac.ir
 نشانی :بهشهر،کیلومتر 3جادهدریا،دانشگاهعلموفناوریمازندران،ساختماناداری

