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خبرنامه معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و فناوری مازندران،
سال سوم ،شماره نهم ،پاییز 1397

آنچه در این خبرنامه میخوانیم...
پیشگفتار
گزیده فعالیتها و اخبارحوزه معاونتی

 گزیده فعالیتها و اخبا حوزه 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
اولویت و دغدغه اصلی همه حکومتها صرفنظر از نوع ایدئولوژی آنان ،تربیت انسانهایی است که بتوانند در
آینده نامعلوم ،مملکت خویش را در برابر چالشهای فرارو سرافراز نمایند .در این راستا تنها نهادی که میتواند به
صورتی مؤثر و کارا نقش کلیدی را ایفا نماید دانشگاه است .مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی متشکل از
کارکنان مجرب ،کارآزموده و متعهد به عنوان یکی از زیرمجموعههای حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
عهدهدار وظایفی چون مطالعه ،بررسی ،برنامهریزی ،هماهنگی ،انتخاب و اجرای طرحهای ارایه شده در فضاهای
بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و دانشجویی در سطح دانشگاه ،بازدیدهای دو رهای از مجموعهها و بررسی مسایل و
مشکالت موجود و ارایه راهکارهای مناسب میباشد .در این فصلنامه شرح خدمات انجام شده توسط بخشهای
مختلف حوزه معاونت اداری و مالی در پاییز  97آمده است.

با تشکر
سید مهدی کیا

رییس امور گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

شروع به کار همکاران جدید جناب آقای علی اصغر فغانی و جناب آقای اسماعیل کاویانپور
هیات اجرایی داشگاه با ماموریت آقایان علیاصغر فغانی گرجی ،کارمند رسمی راه آهن و اسماعیل کاویانپور ،کارمند
دانشگاه خوارزمی موافقت نمود و این عزیزان در پاپیز  1397به جمع دانشگاهیان دانشگاه علم و فناوری مازندران
پیوستند .هماکنون حوزههای معاونت اداری و مالی و معاونت دانشجویی و فرهنگی از تجارب این عزیزان استفاده
مینماید.

معرفی سرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
با توجه به شناخت خصایل و توانمندیهای جناب آقای دکتر سید مهدی کیا از اعضای هیات علمی گروه عمران
دانشگاه و دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه ،از تاریخ  1397/1/7ایشان به عنوان سرپرست گروه امور فنی و
نظارت بر طرح های عمرانی منصوب گردیدند.

شرکت در جلسه شورای مدیران امور مالی ،اداری و پشتیبانی دانشگاه های منطقه  ۲کشور
در جلسه شورای مدیران امور مالی ،اداری و پشتیبانی دانشگاههای منطقه  ۲کشور که در تاریخ  97/8/15در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار گردید ،دکتر هاشمی معاون محترم اداری و پشتیبانی ،خانم
صابری مدیر مالی و خانم یوسفی کارشناس اداری دانشگاه علم و فناوری مازندران حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه دکتر فالح معاون اداری و مالی دانشگاه منابع طبیعی ساری ضمن خیر مقدم به همه مهمانان
در خصوص اجرای درست آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و وحدت رویه در اجرا توسط دانشگاههای
منطقه  ۲تاکید نمودند.
در ادامه جلسه مهندس ذبیحی دبیر شورای مدیران امور اداری و پشتیبانی منطقه  ۲در خصوص روند اصالح و
تصویب آیین نامه جدید گزارشاتی را بیان نمود ،سپس موضوعات مختلفی نظیر رتبه کارکنان قراردادی ،ادامه تحصیل
و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان ،پایههای ایثارگران ،شیوه نامههای مورد نیاز برای اجرای بهتر آییننامه ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

شرکت در جلسه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران
در این جلسه که در تاریخ  97/09/03در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران برگزار گردید ،جناب آقای
دکتر هاشمی به عنوان معاون محترم اداری و پشتیبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران حضور داشتند.
این جلسه با هدف بررسی مشکالت و یا عدم جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال  1397و پیشنهادات
در خصوص جذب بهینه اعتبارات جهت الیجه سال  1398در دفتر رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار گردید.

افتتاح مرکز رشد در دانشگاه علم و فناوری مازندران
در راستای اهداف جمهوری اسالمی ایران و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان ،ایجاد فرصتهای برابر در سطح

استان و بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از منابع موجود و ظرفیتهای استانی در جهت توسعه نوآوری و ایجاد کسب
و کارهای نوین ،مرکز رشد دانشگاه علم و فناوری مازندران در روز شنبه مورخ  97/09/۲4ساعت  9:00صبح با حضور
مسئوالن دانشگاه در دانشگاه علم و فناوری مازندران افتتاح گردید.

شرکت در چهارمین نشست شورای معاونین اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و
پارکهای علم و فناوری منطقه  ۲کشور
چهارمین نشست شورای معاونین اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاهها و
پارکهای علم و فناوری منطقه  ۲کشور روز دوشنبه مورخ 1۲آذر  97ماه به میزبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاونین محترم اداری مالی و توسعه منابع دانشگاهها و
روسای پارکهای علم و فناوری عضو منطقه دو کشور برگزار شد ،به تبیین اهداف و
نیز ضرورت همکاری و وحدت رویه تاکید شد.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر بهنام کامکار (معاون اداری مالی و توسعه منابع

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) به عنوان دبیر این شورا انتخاب شدند.
در این جلسه خانم ها دکتر نجیمی ،مدیر بودجه دانشگاه و صابری مدیر مالی
دانشگاه علم و فناوری نیز حضور داشتند.

تشکیل جلسات هیات اجرایی

در پاییز  97سه جلسه هیات اجرایی منابع انسانی در تاریخهای  97/09/07 ، 97/07/23و  97/09/028و با
حضور اعضا در محل دفتر معاونت اداری تشکیل گردید.
برخی از مباحث مطروحه در این نشستها به شرح ذیل میباشد:

 بررسی درخواست پایه ایثارگری یکی از کارکنان
 بررسی درخواست انتقال یا ماموریت یکی از اعضای هیات علمی از دانشگاه خوارزمی
 بررسی فرآیند تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 اصالح آیین نامه ارتقا اعضای غیرهیات علمی براساس آیین نامه مصوب مورخ  97/04/10هیات امنا
 اجرای مابه التفاوت ایثارگری  3نفر از پرسنل دانشگاه
 بررسی دستورالعمل تشویق کارکنان دانشگاه علم و فناوری مازندران

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

شرکت درکارگاه نحوه محاسبه بهای تمام شده فعالیتهای دانشگاهها در محل سازمان مدیریت برنامه وبودجه

سرکار خانم دکتر نجیمی ،مدیر برنامه و بودجه دانشگاه علم و فناوری مازندران در کارگاه آموزشی نحوه محاسبه
بهای تمام شده فعالیتهای دانشگاهها که در تاریخ  97/07/30در محل وزارت عتف در خصوص پیادهسازی نظام
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برگزار گردید شرکت نمودند.

دوره آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه با موضوع " نظام تصمیم گیری در امور اداری"
این دورهی آموزشی با مساعدت معاونت محترم اداری ،مالی و مدیریت منابع با موضوع "نظام تصمیمگیری در امور
اداری" در دانشکده فنی و مهندسی برای کارکنان قراردادی ،رسمی و پیمانی دانشگاه برگزار گردید.
در این دوره که با استقبال قابل توجه پرسنل مواجه گشت ،مدرس جناب آقای طاهری به طرح مباحثی مانند
تعریف تصمیم گیری اداری ،مراحل تصمیمگیری سازمانی ،روشهای تصمیمگیری ،مهارتهای الزم برای تصمیم گیری
موثر ،مهارتهای تجزیه و تحلیل برای بررسی خطرات احتمالی ،عوامل قابل توجه در تصمیمگیری ،اصول مهم در
تصمیمگیری و بررسی مشکالت عمده در تصمیم گیری و ...پرداختند .ارزیابی کالس توسط کارکنان دانشگاه در جدول
زیر آمده است.
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دوره آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه با موضوع " روانشناسی خانواده "
دوره آموزشی روانشناسی خانواده در تاریخهای دوازدهم ،بیست و یکم و بیست و
ششم آذر ماه سال  97در سالن شهید کابلی برگزار گردید ،در این دوره که با استقبال
قابل توجه پرسنل مواجه گشت ،مدرس جناب آقای دکتر عبداله زاده به طرح مباحثی
مانند تعادل محبت و کنترل آن ،نحوه رفتار با فرزند در مواقع انجام کار اشتباه ،تنبیه و
تشویق فرزندان ،روشهای نابودی خالقیت در کودکان ،تعریف نوجوانی ،درباره رفتار با
نوجوانان ،قانون طالیی برای رفتار با نوجوان ،مهارتهای والدین درباره برخورد با فرزندان،
تاثیرپذیری کودکان از عوامل محیط و ...پرداختند .الزم به ذکر است جلسات بعدی این
دوره در ماه آینده برگزار میگردد.

 انجام آمار و بودجه مربوط به سامانه عملکرد هزینهای ملی
 تکمیل سامانه پیشبینی درآمد اختصاصی سال 98
 اصالح و ارسال بودجه تفصیلی سال  96دانشگاه به وزارت علوم و تحقیقات

 برآورد هزینهای هر یک از واحدهای دانشگاه با فرض تخصیص  100درصد اعتبار
 تهیه ریزهزینههای پرسنلی و غیر پرسنلی عمومی و اختصاصی در سالهای 97-96
 انجام امور مربوط به دوره آموزشی نظام تصمیمگیری در امور اداری

 تکمیل سامانه جامع بودجه
 تهیه گزارش ریزهزینهای ماه مهر
 انجام ساختار سازمانی در سامانه اموال

 انجام و تکمیل سامانه جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد شامل اطالعات کامل
محرک هزینهای ،اعتبارات و درختوارههای ریزهزینهای مربوط به هزینهی عمومی و
اختصاصی سال  97و پیشبینی سال  98به تفکیک

 تکمیل قسمت اعتباربخشی در سامانه تاک

 ویرایش سامانه ( Budjet.msrt.irسامانه مربوط به عملکرد و بودجه)
 انجام و ویرایش فرمهای مربوط به سامانه (boodjeh.msrt.irاطالعات بودجهای و هزینهای)

 تهیه فرایند مربوط به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و تبدیل وضعیت رسمی
آزمایشی به رسمی قطعی
 انجام امور مربوط به گواهینامههای دوره آموزشی نظام تصمیمگیری در امور اداری
 تشکیل جلسه کارگروه به منظور بررسی و ویرایش آییننامهها و امور مربوط به تحول اداری
 بررسی سامانه تاک (تست و رفع عیوب سامانه)

 تنظیم و بررسی آییننامه ارزیابی مطابق با آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

 تکمیل سامانه ثبت اختراع دانشگاه جهت اطالع و اظهارنامه ثبت اختراع
 ارسال اصالحیه بودجه تفضیلی سال 96
 ارسال تاییدیه بودجه تفضیلی سال 96
 ارسال آمار مربوط به هیات علمی جدید االستخدام به وزارت علوم
 تشکیل جلسات هیات اجرایی

انجام ویرایش سامانه hes.msrt.ir
سامانهآموزشعالی  hes.msrt.irجهتبررسیوایجادرشتههابهصورتعلمی،دقیقوکاربردیتوسطدفتر
تحولاداریوفناوریاطالعاتوزارتعلومراهاندازیشدهاست
دسترسی به اطالعات اعضای هیات علمی و فارغ التحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،دسترسی به اطالعات
ساختاری دانشگاهها و تشکیالت آنها و بحث هماهنگسازی و متناسبسازی ساختارهای قدیمی با ساختار جدید جهت
دسترسی به فضای سایبری و ارتباط با همه اعضای هیات علمی و همچنین جایگزینی ساختارهای قدیمی در حوزه
فرایند انتخاب اعضا از اهداف این سامانه است.
از اینرو واحد تحول اداری دانشگاه علم و فناوری مازندران با وارد نمودن اطالعات مربوطه سعی در بهروز بودن این
سامانه دارد.

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه اداری و پشتیبانی

قرعهکشی دریافت تسهیالت
جهت رفاه حال کارکنان و طی تفاهمی با بانک رسالت ،مقرر گردید اعضای متقاضی دریافت تسهیالت وام 5
میلیون تومانی به قید قرعه برای دریافت وام به این بانک معرفی شوند .با دو مرحله قرعهکشی به ترتیب در تاریخهای
 97/7/۲5و  97/8/۲5میان افراد ثبت نام شده جهت دریافت تسهیالت قرض الحسنه و با حضور آقای پورعنقا ،آقای
عسکری ،خانم اصغرپور ،خانم رحمانی (به عنوان نمایندگانی از هر حوزه) ،برندگان برای دریافت تسهیالت به بانک
معرفی شدند.

تجهیز آزمایشگاه عملیات
بنا به درخواست استاد دروس آزمایشگاه عملیات و کنترل موارد ذیل جهت انجام بهتر امور آزمایشی توسط واحد

معاونت اداری و مالی و با همکاری واحد اداری و پشتیبانی تهیه گردید.
 پر کردن کپسول گاز دی اکسید کربن

 خرید اتانول حداقل  8لیتر
 خرید هیدرومتر (الکل سنج) 0تا  100روسی سایز کوچک
 تعویض باتری سرعت سنج (باتری لیتیوم  3ولتی)

 چغندرقند  5کیلوگرم
 نمک خوراکی  10بسته
 رفع نشتی مخزن پشت دستگاه تقطیر آکنده
 جرم گیری تمام مخازن و اتصاالت تجهیزات موجود به صورت دوره ای
 نصب سینک ظرفشویی در آزمایشگاه

تجهیز سلف سرویس
در پاییز  97جهت رفاه بیشتر دانشجویان ،واحد اداری و پشتیبانی اقدام به نصب تلویزیون و آینه در سلف سرویس
دانشجویان نمود.

ایجاد انتشارات در ساختمان فنی و مهندسی
در پاییز  97واحد اداری و پشتیبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران جهت تسریع امور مربوط به انتشارات و رفاه
حال دانشجویان و اساتید دانشگاه با نصب سکوریت اقدام به ایجاد مکانی جهت واحد انتشارات در دانشکده فنی و
مهندسی نمود.

تعبیه سطلهای مخصوص تفکیک زباله
یکی از مصوبات شورای مدیریت فضای سبز دانشگاه ،مسالهی مدیریت پسماند بود .یکی از وجوه مساله مدیریت
پسماند ،تفکیک زباله ،به زباله خشک شامل چوب ،فلزات و شیشه و زباله تر مثل باقیمانده غذا و میوه و سبزی
میباشد .در این راستا دانشگاه علم و فناوری در پاییز  97با تعبیه سطلهای زباله مخصوص ،در پیشبرد این اهداف گام
برداشت.

رنگآمیزی درختان بعد از هرس
بعد از هرس درختان دانشگاه ،رنگ آمیزی پایین تنهی درختان ،به عنوان سپر محافظ درختان در برابر آسیبهای
مختلف عمل میکند و مانع شکاف و پوسته پوسته شدن سطح خارجی آن میشود؛ اتفاقی که در صورت بروز ،مقدمهی
بروز بیماریهای مختلف را برای درخت فراهم میکند و آن را در معرض قارچ و حشرات قرار می دهد .به همین منظور
واحد خدمات بعد از هرس درختان دانشگاه اقدام به رنگآمیزی آنها نمود.

سم پاشی و کود دهی درختان

برای داشتن درختان پربار و سالم باید به آنها رسیدگی کرد .یکی از پارامترهای مهم در امر رسیدگی درختان ،زمان
سمپاشی آنها است .در پاییز  97واحد خدمات اقدام به سمپاشی درختان باغ انار و سایر درختان و درختچههای
دانشگاه جهت افت کشی ،از بین بردن علفهای هرز نمود.

چیدن صندلی چوبی در محوطه ساختمان فنی
جهت زیباسازی و بهسازی فضای دانشگاه و در جهت باالبردن نشاط و شادابی و بهداشت روانی دانشگاهیان در
راستای ایجاد دانشگاهی سالم ،افزایش رفاه عمومی و باالبردن بهرهوری امکانات و تجهیزات عمومی دانشگاه ،واحد
اداری و پشتیبانی اقدام به تعبیه صندلیهای چوبی در سطح فضای باز دانشگاه نمود.

همکاری در برگزاری مراسمهای دانشگاه
مراسم بزرگداشت روز دانشجو و برگزاری تریبون آزاد از جمله مراسماتی بود که در پاییز  97در دانشگاه علم و
فناوری مازندران برگزار گردید و واحد خدمات همکاری الزم را با مسئولین برگزاری این مراسمها داشتند.

تسطیح خاک بخشهای مختلف دانشگاه
به منظور تراز نمودن پستی و بلندیها و ناهمواریهای زمینهای دانشگاه واحد خدمات اقدام به تسطیح این
زمینها توسط گریدر و لودر نمود .این اقدامات شامل تسطیح پارکینگ بیرون دانشگاه ،تسطیح جاده و حاشیه جلوی
ایستگاه تاکسیها ،تسطیح خاک با تراکتور از چهارراه به سمت درب شماره  ،۲تسطیح خاک باغچه بعد از کندن
شمشاد ،تسطیح خاک پشت سایت ،تسطیح خاک در باغچههای اطراف سلف ،تسطیح زمین قسمت غربی سلف جدید
میباشند.

گزیده فعالیتها و اخبار امور مالی

برگزاری کالس آموزشی برای کارشناسان مالی

دوره آموزشی توسط خانم صابری مدیر محترم مالی با موضوعات آشنایی با نحوه تفکیک در نوع اعتبارات و فصول و
برنامهها ،موارد آییننامه مالی و معامالتی ،قوانین مربوط به حقوق و دستمزد ،تنظیم حساب و تدوین تراز نهایی ساالنه
از اردیبهشت  97برای کارشناسان واحد مالی برگزار گردید و در پاییز  97به پایان رسید.

اقدامات انجام شده توسط کارشناسان مالی
 ارائه تراز نهایی تملک دارایی سرمایهای سال  1396به خزانه معین استان و دیوان محاسبات استان

 ثبت کلیه اطالعات تراز در سامانه سنا ،وزارت اقتصاد و دارایی
 ثبت اطالعات مطالبات و بدهیهای دانشگاه در سامانه سماد وزارت اقتصاد و دارایی
 پیگیری جهت برقراری شبکه دولت و شبکه ملی اطالعات

 شرکت در جلسه مدیران مالی دانشگاههای مازندران و گلستان
 شرکت در نشست معاونین اداری ،مالی ومدیریت منابع به همراه معاون محترم اداری دانشگاه علم و فناوری
مازندران

 عقد قرارداد با حسابرس جهت تدوین گزارش حسابرسی سال 96

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

عقد قرارداد و تفاهمنامه
تعداد  34قرارداد در پاییز  97توسط 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

موضوع
قرارداداجاره
قراردادکارگاهآموزشی
اجارهکارمعین
قراردادورزشی
قراردادکارآفرینی
قراردادبیمه

تعداد
1
13
۲
7
8
3

گزیده فعالیتها و اخبار مدیریت امور فنی
و نظارت بر طرحهای عمرانی

تشکیل جلسات کمیته امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

در پاییز  97دو جلسه کمیته امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی در تاریخهای  97/08/13و  97/08/13با حضور
جناب آقای دکتر محمدزاده ،جناب آقای دکتر هاشمی ،جناب آقای دکتر کیا ،سرکارخانم صابری و جناب آقای اسدی
در محل دفتر معاونت اداری تشکیل گردید.

برخی از مباحث مطروحه در این نشستها به شرح ذیل میباشد:
 هوشمندسازی آبیاری تحت فشار.

 کاشت چمن
 زیرسازی جاده پیادهروی دو طرف خیابان دسترسی به نگهبانی درب شمال
 تهیه کابلهای مورد نیاز جهت اجرای روشنایی محوطه زون  Cو D
 تگمیل حصارکشی اطراف زمین چمن مصنوعی

ایجاد پل فلزی
جهت دسترسی راحتتر دانشجویان و کارکنان دانشگاه به سلف و همچنین ساختمان فنی و مهندسی ،دانشگاه اقدام
به ایجاد پل فلزی در مسیرهای دسترسی به سلف و ساختمان فنی و مهندسی نمود.

ایجاد عایف حفاظتی کانال هواساز آمفی تئاتر

جهت جلوگیری از خرابی عایق پشم سنگ دور کانال هواساز آمفی تئاتر ،در پاییز  97واحد تاسیسات دانشگاه اقدام
به نایلون پیچ کردن این کانال با استفاده از نایلونهای آنتی یو وی نمود.

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 پاییز  97اقدام به استفاده از آبیاری قطرهای برای فضای سبز دانشگاه به
مساحت  15هکتار مترمربع و با هزینهای بالغ بر  1.6میلیارد ریال نمود.

پروژه عمرانی ساخت رختکن سالن ورزشی
پروژه عمرانی ساخت رختکن سالن ورزشی دانشگاه در پاییز  97و با هزینهی  ۲00میلیون ریال در دست اقدام قرار
گرفت و میزان پیشرفت پروژه تا پایان آذر  97به میزان  50درصد بوده است.

پروژه عمرانی بتن ریزی جاده دسترسی درب  ۲شمالی
پروژه عمرانی بتنریزی جاده دسترسی درب  ۲شمالی دانشگاه در پاییز  97و با هزینهی  900میلیون ریال اجرا و

بهرهبرداری گردید.

پروژه عمرانی آشپزخانه
پروژه عمرانی آشپزخانه دانشگاه در پاییز  97و با هزینهی  5میلیارد ریال اجرا شد و پیشرفت پروژه تا پایان آذر ماه
 97به میزان  70درصد بوده است.

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  1میلیارد

ریال در پاییز  97در محل دانشگاه بنا گردید .الزم به ذکر است این مکان قبال به عنوان سلف برادران مورد استفاده
قرار میگرفت.

پروژه عمرانی محوطهسازی و پیادهروی درب  ۲شمالی دانشگاه
پروژه محوطه سازی دانشگاه علم و فناوری مازندران به منظور زیباسازی و تکمیل محوطه دانشگاه شامل

جدولگذاری و زیرسازی با اعتبار  1.5میلیارد ریال در پاییز  97در دست اجرا قرار گرفت.

خبرنامه معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع
 صاحب امتیاز :معاونتاداریمالیومدیریتمنابع
 مدیر مسول:دکتراکبرهاشمیبرزآبادی
 تهیه و تنظیم :نرگسرضاییروش،معصومهشکریانزینی
 وب سایت معاونت اداری ،مالی:
http://dadministrations.mazust.ac.ir
 نشانی :بهشهر،کیلومتر 3جادهدریا،دانشگاهعلموفناوریمازندران،ساختمان
اداری

